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Kokia ir Kam?
Komunistas

lavoną, tai 
nesuprantama. Tūlas 

reikalauja, kad įsimai- 
Smetona ir priverstų 
gilioje duobėje palaidoti 

Jis bijo, kad la-

M y 1 e t o j ii Draugi-Tėvynės 
jos lavonas tebesivalkioja po 
kojų. Kodėl ponai tautinin
kai ir menševikai, kurie tą 
draugiją uždusino, dar nedrį
sta palaidoti patį 
m u m s 
Sekys

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 19, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

KRISLAI
Reikalauja Palaidot TMD. 
SLA., Unijos ir Vitaitis. 
Uždare Burną.
Vienybė:

Rašo

TMD. 
ant visados, 
vonas nepradėtų smirdėti.

f

O kadaise TMD. buvo di
džiulė organizacija, išleido 
keletą knygų. Tačiaus ji tu- 

* rėjo sutirpti, kuomet klasių 
kova paaaštrėjo, o draugija 
pasiliko rankose darbininkų 
priešų. Ką gi bendro darbi
ninkai turės su draugija, ku
rioje ponai viešpatauja? Jie Į 
apleido draugiją, padžiovė, 
ant tvoros.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

SOW Ml SUBE MUŠTYNES
AUSTRIJOS SOCIALISTU PARTIJA

NERENGĖ DARBININKU PRIE GINK
LUOTOS KOVOS PRIEŠ FAŠISTUS

Gaisre Žuvo Astuoni _ Socialists Partijos Vadai Išprovokavo 
žmones^Keli Apdegė I IjInj{yin>s Madison Są. Garden Masiniam

VIENA.— Dar vietomis 
laikosi prieš 

fašistus, bet reikia pripa
žint, kad jų didvyriška ko-

o , .. • - , o darbininkaiBet k u rx draugijos iždas?
Sakoma, kad 1924 metąįs bu
vo išduota paskutinė apyskai- T . x.
ta. Tada draugija turėjus tur- tapo, nugalėta. Laimėjo 
to ir pinigais iki $3.614. Ar j 
čia tik nebus ta priežastis, ko-1 
del draugija oficialiai nelikvi- ' valdžios 
duojama? Mat. prisieitų 
skaitą išduoti. Tai tyli 
nai, tyli jų kišeniai. . .

kruvinojo Dolfusso valdžia 
ir fašistai. Jau prasidėjo 

keršijimas darbi-

jome, buvo palikimai nuo 
pasaulinio karo tranšėjų. 
Jie buvo penkiolikos metų 
senumo. Mes juos pasilai
kėme tam laikui, kuomet 
mums galėtų prisieiti ginti 
respubliką. Mes negalėjo
me jų naudoti bile kada. 
Ar jūs manote, kad mes bū- 

; nepradėję mūšį

Susirinkime; Padarė Chuliganišką Užpuo 
iimą ant “Daily Worker” Redaktoriaus
Vasario 16 d. New Yor- 

ko mieste įvyko visuotinas

at- i ninkams. Jcto
P0-' BRATISLAVA, Čechoslo-1 tumėme nepradėję mūšį 

vakija.— Čionai yra pabė- i anksčiau, kuomet mes buvo- 
gęs Austrijos Socialistų me daug

Vitaitis mokina SLA narius Į Partijos šulas Dr. Deutsch, mes būtume 
Daugelyje i jjs pįlnai patvirtina tas iš- to? 
klausimas į vac]as> kurias yra padarius 
v ieni st°" - komunistinė spauda, bū

tent, kad Socialistų Partija 
; nerengė darbininkų gink- 
■ luotai kovai prieš fašistus.
Jam buvo pastatytas toks 
klausimas:

mojančiai reikalauja, kad' “Ar socialistai rengėsi 
SLA. nariai užsimerktų, idant arba ar buvo prisirengę 
nematytų, užsikištų ausis,; prie pirmadienio civilio La
idant nieko negirdėtų apie j ro (sukilimo)?” 
unijų klausimą. Jo priklodas | Deutsch atsakė:
toks: “Mes nebuvome prisiren-

“Susivienijimas neturi nieko gę prie to, kas atsitiko.
bendra su uniju reikalais ir Ginklai, kuriuos mes Vai’tO- 
SLA nariai neturi teisės unijų 
reikalais ginčus ir vaidus per
nešti i SLA kuopas.”

Tas tiesa, kad Vitaitis ir ki
ti ponai nieko f bendro neturi 

• su unijomis, bet kas kita su 
SLA. nariais darbininkais, i 
Unija jiems reikalinga. Unija I 
dažnai esti jų duona, jų gyve- .. . . „ , .
nimas. Jie bando surasti, ku-1 Daily Woikelio ledak- 
ri unija gina jų reikalus, o ku- torius drg. Hathaway išlei- 
ri bosų. jg payeiškimą delei Socia

listų Partijos vadų užpuo- 
Sklokos “LDD” ne viskas' ]imo ant jo Madison Square 

ramu. Jau kelintu atveju “N. Garden susirinkime. Paaiš- 
G.” piškinama prieš tuos, ku- > • ....
rie buvo pakėlę baisa už grj- kmęs, kaip jis norėjo atsi- 
žimą į revoliucinį darbininkų i kreipti į darbininkus, kad 
judėjimą po Komunistų Par- jie užsilaikytų ramiai ir' 
tijos vadovybe. Užkeikė ant kaip socialistų vadai pradė- 
jų Prūseika ir Butkus. Paga- j0 jį žvėriškai mušti, drg. 
liaus pasiuntė juos Pek]on|H įh k
ponas Strazdas. > J

Tuo tarpu LDD draugijos! “Aš atsišaukiu į socialis- 
sekretorius A. Matulevičius įus jr komunistus darbiniu-

"ba?a naan°usVako- kuS nedaleisti’ kad Šitie 
del “nei vienas neima balso Padidintų pasidalinimu 
organe diskusuoti vieną ar ki-; tarpe jų. Šio didelio poli- 
tą suvažiavimui spręsti skir- tinio streiko puiki solida-

kusuos, kuomet jiems ir bur-Į 
na uždaryta ir ant galvų pra
keiksmo puodas užvožtas. I 
Jiems nevalia kalbėti už 
nybę su komunistais.

i

(Tąsa 5 pusi.)

pasilikti aklais. 
SLA kuopų kilo 
apie darbo unijas, 
ja už naujas unijas, kiti gina 
senąsias. Su protu žmogus at- > 
sakys, jog tai natūralūs klau- , 
simas ir jį reikia plačiai dis- 
kusuoti. Bet Vitaitis savo 
“Tėvynėje” (vas. 16 d.) grū
mojančiai reikalauja,

n

stipresni, jeigu 
rengęsi prie

' New York.—Beį eitą šeš
tadienį ryte darbininkais 
apgyventam susikimšusiam 
distrikte po num. 40 East 
7th St. kilo gaisras. Name 
gyveno daug vargšų šeimy
nų. Gaisras taip smarkiai į
išsiplėtė, kad astuoni žmo-1 streikas užtarimui Austri- 
nės sudegė, o keletas apde-1 jos darbininkų. Streikas 

prasidėjo 3 vai. po pietų. 
Sakoma, kad apie penki 
šimtai tūkstančių darbinin
ku streikavo, v

gė. Tarpe žuvusių yra du 
kūdikiai.

400,000 Darbininku 
Paleidžiama iš Darbo
WASHINGTON.—Su va- 

sario 19 d. išmesta iš darbo 
keturi šimtai tūkstančių 
CWA darbininkų. Už sa-

Būta Išanksto Prisirengta 
Prie Muštynių

Pasirodo, kad šitas chu- 
I liganiškas užpuolimas ant 
draugo Hathaway buvo sig
nalas visoj svetainėj biuro
kratų pastatytiems gori

loms pulti ir mušti revoliu- 
i cinius darbininkus. Tas 

kad pirma pradėt muštynes [ tg «Times» koresponden- 
ant estrados, o paskui iš
provokuoti 
darbininkus.
Ką mūsų priešai sako apie į ant pagrindų. Ir kuomet jie 

užpuolimą ant drg.
Hathaway?

tas rašo: “Kai kurie komu- 
susiilnkusius njs^aj |apQ numesĮj per gaJ_ 

vas nuo pirmos ‘balcony’

būdavo grūdami laukan per 
šalutines duris, tai juos mu
šė ir draskė įtūžę socialistai 
darbininkai.” Bet tai buvo 
ne darbininkai, ale iš anks
to pastatyti pasamdyti raz- 
baininkai, kurie veikė kai- ... . . ,,

Masė socialistų darbiniu- 
. kų ir šiaip unijistų, kurie 
buvo Madison Square Gar
den svetainėj laike šių įvy
kių, baisiai pasipiktino 'So
cialistų .partijos reakcinių 
vadų chuliganišku užpuoli
mu ir paskui tūkstančiai jų 
apleido svetainę ir kartu su 
revoliuciniais unijistais * ir 
komunistais maršavo į Uni
on Square aikštę.

(“L.” korespondento pla-

Net gi buržuazinė spau-
Buvo šaukiamas masinis da, kuri šiaip 

mitingas Madison Sqaure niekina komunistus, o užta- 
svetainėje. Buvo šaukiami ria 
visi darbininkai. Komunis-1 pripažinti, kad ant draugo . .. . .
tų Partija ir revoliucinės i Hathaway buvo padarytas P° tvarkos palaikytojai.

v , _ i, , v Maso socialistu darbini

purvina ir

socialistus, priversta

unijos taip pat šaukė savo į brutališkas chuliganų už- 
narius eiti į susirinkimą. ' puolimas, štai “New Yor-

Socialistu Partijos vadai iko Times” korespondentas 
ir Amerikos Darbo Fede- *nt ^aus po Madison 
racijos unijų biurokratai i _Garden sustrmkimo 
pasikvietė kalbėti tokius I Pai e\sk^ * 
fašistus, kaip Woll ir La- “Vienu kartu platforma 
Guardia. Darbininkai pa-' Pavirto kovos centru, 
sipiktino ir pradėjo baubti, i įvyko tada, kada Cla- 
kuomet jų vardai tapo iš- irence Hathaway, komunis- 
šaukti. Komunistų Parti- ^ų^vadas.. . staiga pasirodė 
jos žymus veikėjas ir “Dai
ly Workerio” redaktorius 
draugas Hathaway užėjo 
ant estrados ir bandę atsi
šaukti į revoliucinius dar
bininkus, kad jie užsilaiky
tų ramiai, nepaisant viso
kių provokacijų iš biuro
kratų pusės. Drg. Hatha
way savo pareiškime sako:

“Toj vietoj, kurioj aš sė
dėjau, aš atsišaukiau į dar
bininkus, kad užsilaikytų 
ramiai ir jie tuoj aus nutilo. 
Taip pat nuraminau darbi-

Toliau ponas Deutsch nu
rodė, kaip jis ir kiti socia
listų šulai dėjo visas pa
stangas, kad nuginkluoti 
taip vadinamą “Republiko-
nų Gvardiją,” suorganizuo- i vaitės vėliau bus išmesta 
tą socialistų ir palaikomą į 500,000 ir taip kas savai- 
CC______ •__ • ____ l_Ttl__ M ■ ’ 1

jtė bus atleidžiama po pusę 
miliono. Nei protestai, nei 
reikalavimai nepaveikė į 
prezidentą Rooseveltą. Jisą^ 
dar kartą pareiškė, kad su 
gegužės 1 d. visi CWA dar
bininkai turi būt paleisti.

Svarbu ir tas, kad pati 
valdžia pripažįsta, jog jinai 
melavo Amerikos žmonėms, 
kuomet tvirtino, kad visoj 
šalyje tėra. 12,000,000 be
darbių. Dabar prisipažįsta, 
kad apskaitliavimas buvo 
per žemas, kad bedarbių 
yra daug daugiau.

‘ ‘gyni m ui respublikos. ’ ’
Vadinasi, Austrijos pro

letariatas buvo apgautas 
per Socialistų Partiją, ne
prirengtas ginkluotam su
kilimui prieš fašizmą ir to
dėl pralaimėjo.

DRG. HATHAWAY ŠAUKIA KOMUNISTUS IR
SOCIALISTUS DARBININKUS SUVIENYTI

SAVO EILES KOVAI PRIEŠ FAŠIZMĄ
kovai prieš augančias žvė
riškojo fašizmo atakas ne 
tik Austrijoj ir Vokietijoj, 
bet taip pat Jungtinėse Val-

“Tegul gyvuoja auganti 
vienybė tarpe socialistų ir 
komunistu darbininku ben
droje kovoje prieš fašistinį 
pavojų ir prieš visą 
vusią kapitalistinę 
m a.” v «

Socialistu Vadas Prieš
Bendrą Frontą

Bridgeport, Conn.—Mies-
supu- 
siste-

Austrijoj Pradėjo
Darbą Kartuvės

tą klausimą.” Kaip gi jie dis-' rumo demonstracija už Au
strijos revoliucinius darbi
ninkus turi būti pradžia 

vie_ i kieto susivienijimo darbi- 
; ninku klasės.

“Aš atsišaukiu į tuos dar
bininkus, kurie pritaria 
Komunistų Partijai, kad jie 

I daugiau nedasileistų, kad 
i juos socialistų vadų takti
ka išprovokuotu taip, kaip 
išprovokavo Madison Sq. 
Garden susirinkime, bet 
kad jie suvienytų spėkas 
kiekvienoj šapo j, kiekvienoj 
gatvėj, kiekvienoj darbinin
kų organizacijoje bendrai

Francijoj Bedarbių 
Skaičius Auga

VIENA.— Vasario 14 d. 
Dollfusso budelis, pakorė du 
socialistu darbininku, kurie 7 . . , . . . v nsu ginklu kariavo pries fa
šistus. Vasario 16 d. tapo 
pakarti trys jauni darbi
ninkai. Dar šeši yra nu
teisti mirtin ir bus šiomis 
dienomis pakarti.

Kareiviai Prieš Streikierius

sa-
pa-

PARYIUS.— Pereitą 
vaitę bedarbių armija 
didėjo 7,921. Užregistruo
tų bedarbių Francijoj yra 
343,715. Bet ištikrųjų be
darbių yra kelis sykius dau 
giau.

EI Centro, Calif. — 
šaukta kariuomenė iš 
Diego miesto malšinti 
nių rinkėjų streiką. Kovos, 
lauke randasi 10,000 darbi
ninkų. Reikalauja algų 
pakėlimo.

Pa-
San 
žir-

to majoras socialistas kitoj sekcijoj. Tada
ks.v^v. kad Psjaš nuėjau ant estrados, kadi
griežčiausiai priešingas bile' pasiūlyti pirmininkui, jog i 
kokiam bendram frontui su jjs leistų man vieną minutę 

atsišaukti į publiką, kad 
kuoramiausiai užsilaikytų. 
Tada pirmininkas, nė žo
džio neatsakęs, kirto kumš
čiu man į žandą ir tuoj aus 
supuolė kiti socialistų va
dai, buvę ant estrados, ir 
visa grupė paleido ant ma
nęs kumščius, spardymus ir 
krėslus.”

Vadinasi, “Daily Worke
rio” redaktorius vienui vie
nas užėjo ant estrados, kad 
atsišaukti į publiką, kad nu
siramintų. Paprašė pirmi
ninko, kad jam būtų leista 
padaryti tokį trumpą kelių 
žodžių atsišaukimą, bet ant 
jo, kaip kokie žvėrys, metė
si Socialistų Partijos vadai 
ir bjauriai sumušė. Mato
mai, tų chuliganų buvo iš
anksto gerai prisirengta,

komunistais. Mat, tas po
nas yra sudaręs bendrą 
frontą su republikonais ir 
kitais kapitalistais.

Streikuoja Trijų Laivu 
Darbininkai

Boston, Mass. — čionai 
laivų ‘Isaac Mann,” “Lemu
el Purrows” ir “Glen 
White” darbininkai išėjo į 
streiką ir reikalauja sugrą
žinimo 1929 metų algų ska
lės. Jiems vadovauja in
dustrinė unija.

šalę pirmininko Algernon
Lee ir bandė kalbėti. Keli:, . . .,. x . v . x TT tesni aprasvma rasite Vie-vyrai tuoj aus šoko ant Ha- , į. v XI . , .. . v., tos Žiniose. )thaway n* daužė ji kumšti- J 
mis ir krėslais, grūdo jį; ------------------

I 

skersai estradą ir numetė jį 
per tvorą ant pagrindų.”

Vadinasi, kaip kokie žvė
rys, puolė ant vieno komu-1 
nisto, pasirodžiusio ant es- j 
trados tarpe kokio šimto' . 
socialistų ir darbo unijų ly-' 
derių ir pradėjo jį mėsinė
ti, kuomet jis bandė prašy
ti publikos, kad nusiramin-! 
tų! •

Kitoj vietos tas pats laik- 
' raštis vėl rašo:

“Bet kaip tik greitai jis 
(Hathaway) tapo pažintas 
(per tuos, kurie buvo ant 
estrados), ken vyrai pagro-. Vokietys Generolas Mokins

• • • • į Chinijos Armijaper nosį, per ausis ir visą 1 ' 
kūną, kuomet jis nusviro
ant tvoros gale estrados. ]as Seeckt išvažiuoja Chini- 
Kažin kas drožė jam krėslu jon mokinti Chiang Kai- 
per galvą... Apsaugos relė sheko armiją, 
(tvora) ant estrados tapo
sulenkta, ant kurios persvi- jas atakas ant komunistų 
ręs kabojo Hathaway, nuo Raudonosios Armijos cent- 
spaudimo per užpuolikus, o alinėj Chinijoje.

Užgyrė Bedarbių
Apdraudos Bilių

LINCOLN, Neb. — Šio 
i Centralinė Darbo 

Unija užgyrė Darbininkų 
Bedarbės Apdraudos Bilių 
(H. R. 7598).

Canton, Ohio.—Šio mies
to taryba užgyrė Bedarbės 
Apdraudos Bilių. Tai ponus 
padaryti privertė plieno 
darbininkų judėjimas. >

BERLYNAS.— Genero-

Mat, Nan- 
kingo valdžia planuoja nau-

ŽUVO 3 ORLAIVININKAI
SALT .LAKE CITY. — 

Žuvo trys armijos orlaivi- 
ninkai, kuomet jų orlaivis 
nukrito į Webef Canyon. 
Jie buvo siunčiami užimti 
vietas prie vežiojimo laiškų.

z lt

tai jam

pasirodo

kuomet jis nukrito nuo tvo- i 
ros ant pagrindų, 
vėl kirto krėslu.”

Šifie Socialistų Partijos 
vadai chuliganai
savo brutališkumu pralen
kė net kruvinuosius Austri
jos ir Vokietijos fašistus, 
nes šitaip daužyti visai be
ginklį ir bejėgį žmogų gali 
tiktai paskutiniai žvėrys.

RADO MERGINOS
LAVONĄ

Dorchester, Mass.—Prie
jūrų maudynėse ant smė
lio rastas lavonas Nora 
O’Donnell. Nežinia, kaip ji 
ten neteko gyvybės.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Toks policijos |žvėriškumas kasdieną vis 
labiau paliečia ir inteligentiją, kuri krizini 
gilėjant vis labiau kairėja ir plačiau įsi
traukia į revoliucinį judėjimą. Ypatingai 
žymus inteligentijos įsitraukimas į kovą 
prieš karus ir fašizmą.

Prieš tą baisų terorą pakėlė atvirai bal
są 44 S. Paulo advokatai, pasiųsdami pro
testą minist. d r. Joaquim Calidonio. Pro
teste išdėstyti daugybė augščiausio žiauru
mo faktai. r

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KASKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. >.

Telephone: Humboldt 2-7954

te geležinę druską puskvorte- 
je virusio vandens, ir paskui 
įberkite ir tą kruopelę mėly
nos vario druskos. Suplakite. 
Imkite po šaukštuką po val
gio. Tatai žymiai padės Jums

^Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879  

Kiek Galvą, Tiek Protą
Apie Austriją dabar rašo visokių 

krypčių laikraščiai. Kunigų spauda be 
atodairos niekina tuos, kūne didvyriškai 
kovojo prieš fašistinę Dollfusso valdžią. 
Patį budelį Dollfussą, žinoma, kunigai 
garbina. Ana, So. Bostono “Darbinin
kas” rašo, būk Austrijoje

viešpatauja mažo ūgio, bet didelių gabu
mų žmogus—Dollfuss. Jis būtinai nori iš
gelbėti Austriją nuo gręsiančio komuniz
mo, kurs, žinoma, nenori pasiduoti. Tokiu 
būdu tarp Dollfusso ir krikščioniškojo de
mokratizmo iš vienos pusės ir tarp social- 
komunizmo iš kitos kilo smarki kova...
Kitoj vietoj tas pats laikraštis porija, 

būk socialistai “galėjo veikti bendrai su 
valdžia ir padėti Dollfussui nugalėti na- 
zius.” Pasirodo, kad to laįkraščio redak
toriai patys nežino, ką<pe. kalba. Kaip 
žinia, Austrijai kol-kas Kombųizmo pa
vojus negręsė, kadangi ten Komunistų 
Partija, palyginti, buvo silpna, ne masi
nė. Social-demokratijos lyderiai, iš ki
tos pusės, ne komunizmą skelbė, bet ėjo 
su Dollfussu, jį rėmė iki paskutinių die
nų. Tiktai kuomet jau Dollfusso val
džia, norėdama “atimti iš nazių įrankį,” 
pradėjo kriušinti socialistų partiją, var
toti terorą, tiktai tuomet socialistai ir 
komunistai darbininkai pradėjo didvy
riškai gintis.

Taigi “Draugas” ir “Darbininkas”, 
kaip ir tinka išnaudotojų klasės laikraš
čiams, tuč-tuojaus išstojo prieš darbinin
kus, atvirai stovėdami už budelius, kurie 
išžudė šimtus geriausių darbininkų kla
ses kovotojų.

Eilė Svarbią Raštą
Jau pasibaigė ilgokai per “Laisvę” 

ėjęs aprašymas New Yorko flop-housių, 
“Labdarybės Globoje.” Tai vieno lietu
vio darbininko patyrimai. Girdėjome, 
kad daugelis skaitytojų raštą gerai įver
tino.

Dabar greitu laiku tilps d. Metelionio 
raštas “Ar Yra Dievas?” Paskui lau
kia savo eilės M. Gorkio (Senkevičiaus 
vertimas) “Leninas”. Be to, turime pui
kią Kuzmičio apysakaitę “Solidarumas”. 
Vis tai įdomiomis temomis lengvi skaity
mai.

Mūsų skaitytojai prašomi pa*sakyti 
apie tai kitiems darbininkams, kurie dar 
neturi “Laisvės”. Paraginkit, tegul jie 
užsisako dienraštį, iki jo kaina pigesnė. 
Su kovo 1 diena, kaip žinia, “Laisvės” 
metinė prenumerata pabrangs vienu pus- 
doleriu.

Advokatai Protestuoja Prieš 
Terorą

Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš
tis “Mūsų Žodis” rašo:

S. Paulo politinės policijos teroras prieš 
revoliucinius darbininkus pasiekė augšČiau- 
sio laipsnio. Suimtųjų mušimas gumom, 
sukimas rankų, kojų, pirštų, deginimas pa
dų veržimas galvos tam tikru lanku, spe- 
cialėj geležinėj dėžėj laikymas nuogo po 
šaltu vandeniu po 24 vai. ir ilgiau, visa tai 
atliekama Guzmoes tardymo kabinetuose po
litinės policijos rakalių su kovingais darbi
ninkais. Toliaus, pagal nuožiūrą vyriau
sio žvėries, politinio delegato Costa Ferei- 
rą, suimtieji be jokio teismo kalinami mė
nesių mėnesius tardomojo kalėjimo rūsiuos 
arba išsiunčiami prie katorginių darbų p 
salą Uha des Poreos ir kitas, specialiai įtai
sytas tortu ravimo' vietas.

Darbininką Tėvynė Juos Priglaus
Mes savu laiku šitoj pačioj vietoj ra- j 

Į šėme, kad veikiausiai Sovietų valdžiai 
pavyks išgelbėti trys bulgarai komunis-

I tai, esą Hitlerio naguose—Dimitrovas, 
Tanevas ir Popovas., Pastarųjų dienų 
žinios tai patvirtino. Sovietų valdžia

• suteikė šitiem darbininkų klasės reikalų
gynėjam pilietybės popieras ir, žinoma, 
dabar reikalaus iš fašistų juos išduoti 
Sovietams. j

Kaip žinia, Dimitrovas! ir jo du drau- : 
i gai, buvo apkaltinti (podraug su Torg- : 
j leriu) padegime reichstago budinko. Vie- 
; nok kuomet fašistams prisiėjo įrodyti jų ' 
Į kaltumas—nepajėgė. Nazių teismas bu- i
■ vo priverstas išteisinti visus keturis. Da- | 

bar visi keturi laikomi kalėjime. Torg- i 
leris yra Vokietijos pilietis, todėl nėra '

' lengva Sovietam jį išimti. Bet anie trys 
! Bulgarijos piliečiai ir todėl Hitlerio vai- < 

džia, einant tarptautine teise, neturi ga- ! 
lios juos nekaltus laikyti kalėjime, kuo- i 

j met jie patampa piliečiais kitos šalies, ;
kuri jų reikalauja. ;

Taigi Sovietų Sąjunga dar kartą paro- ’ 
: dė, kad ji yra viso pasaulio darbininkų į 

tėvynė. Kiek joje šiuo tarpu randasi po
litinių1 emigrantų, pabėgusių nuo “savo” 
valdžių, begelbstint savo gyvybes! Tūk- i 
stančiai geriausių darbininkų klasės sū
nų ir dukterų, geriausių kovotojų sura- 

i do SSSR sau prieglaudą: laisvą, gyveni-, 
i mą, gerą poilsį, svetingą priėmimą.
; ■ . . t • I
i —...........—-- —--*

į Ne Taip Reikia Savo
; Reikalus Ginti

Chicagos “Lietuvių Aludžių Savinin- i 
kų Susivienijimas” išleido pareiškimą, 
reikalaujantį, kad tie, ką “šiame laike ■ 
užlaiko ir parduoda degtinę, alų, spiritą- | 
alkoholį ar bile kokį svaiginantį gėrimą 

! be miesto Chicagos leidimo laisnio,” liau- 
i tusi tai darę. Jeigu-jie nesiliausią, sako į 
! pareiškimas, tai saliūnininkai jieškos 

“priemonių sustabdyti tokį ‘slaptą biz-
■ nį\”

X

Dar visai nesenai tie patys “aludžių 
savininkai” pardavinėjo slaptai degtinę

I ir alų, o dabar jie jau grūmoja kitiems 
tokiems. Mums1 išrodo toki pareiškimai

; nei šis, nei tas! Atsistoti vietoj polic-
• manų ir grasinti kitiems už save silpnes

niems atrodo nekaip. Smulkieji biznie
riai turėtų kovoti ne tarpe savęs, bet 
prieš stambųjį kapitalą ir jo valdžią, ku-

, ri apkrauna juos nepakeliamais taksais.
i Beje, smulkieji biznieriai turėtų glau

džiau jungtis su revoliuciniu darbininkų 
judėjimu ir bendrai kovoti.

: LDS Centro Valdybos , 
i Nominacijos

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
gane telpa tos organizacijos Centro Vai-’ 

: dybos pareiškimas, raginąs narius no- 
i minuoti asmenis į LDS Centro Valdybą.

Nominacijos prasidės su kovo mėnesio 
1 d. ir baigsis -su balandžio mėn. 15-ta 
diena. Einant LDS \ konstitucija, trys 

i daugiausiai gavusieji balsų asmenys no
minacijose, pasilieka kandidatais seime 
išrinkimui į atatinkamus urėdus.

*

“Kandidatas į Centro Valdybą”, sako 
i pareiškimas, “turi būti išbuvęs geram 

stovyje, be pertraukos, LDS nariu per ' 
paskutinius du metus prieš jo rinkimą, i 
turi būti ne jaunesnis 21 metų amžiaus 
ir turi būt Jungtinių Valstijų pilietis. Į 
daktarą kvotėją reikia nominuoti regist
ruotas medicinos daktaras.” '

Pati Silpnute, o Krūtys 
Didelės

i ' ■ : I
Aš noriu paklausti keleto 

klausinių. Aš esu vedusi mo
teris, 38 metų amžiaus. Kas 
čia man galėtų būti, kad aš 
lyg sustingusi, be jausmų, šal
ta ir jaučiuos šalta ? Man kai
rę koją skauda iš klubo ir per 
kelienį, ypač kai oras keičiasi. 
Ir ar nebūtų galima kas nors
padaryti: mano krūtys labai 
didelės, o aš pati tik 126 sva
rų tesveria. Atsakykite per 
mūsų dienraštį “Laisvę,” tai 
bus ačiū.

atgaivinti kraują.
Kad Jums skydinė kaklo 

liauka geriau veiktų, imkite 
po lašą iodo tinktūros, su van- į žas, 
deniu, dukart kas savaitė. Be rnas,

i to, ir pačios tos liaukos prepa
rato bus gerai Jums naudoti: 
“Thyroid tablets, gr. 14, No. 
100.” Imkite po vieną tablc- 
tėlę prieš valgymą, per keletą 
mėnesių, apleisdama keletą 
dienų per mėnesines.*

Iki vasarai taipgi naudoki
te žuvii aliejaus “Cod liver 
oil,” po šaukštą po valgio. O 
vasaros metu būkite dažniau 
ant saulės. Kuo nuogesnė, 
tuo geriau.

Kraujo apytakai išjudinti 
padės gilus kvėpavimas, pilvu. 
Bent 100 kartų išviso giliai 
pakvėpuokite kas diena; ne 
vienu kartu, bet bent keliais 
atvėjais.

Karštos maudynės, masa- 
braukymai, pasimankšty- 

pasi vaikščiojimai, gry

nas oras ir kiti higijenos dės- f f ; .
niai irgi padės Jums sunofma- 
lėti. Pasilsėkite dažniau, pa
miegokite ilgiau.

Kad didelės krūtys, tai irgi 
liaukų dalykas. Labai dažnai 
krūtys perdaug pasidaro iš- 
tysusios, nukabę, jei jos neti
kusiai laikoma. Nereikia krū
tų suploti, kaip blyną, sus
pausti, kraujo apytaką jose 
trukdyti, nuo tokio netikusio 
spaudimo. Reikia krūtys lai
kyti iškeltos, kad joms būtų 
paramos iš apačios, ir kad jų 
nespausti. Yra tam tyčia raiš
čių (“breast supports,” “bra- 
sieres,” “bandeaux”), indivi
dualiai pritaikomų kiekvienai 
moteriai, bei merginai,, sulig 
jos krūtų išvaizda bei forma.

‘Laisvės’ Šėrininkų Suvažiavi
Atsakymas.

Kiek galima spręsti, Jums 
silpna yra kraujo apytaka, jei 
jaučiatės šalta. Gal Jūs mai-! 
stą vartojate netikusį? per-i 
daug duonos, pyragaičių, bly-’ 
nu, makaronų, šaltanosių 
kitokių sucivilizuotų, 
krakmolų-skrobylų ? 
bulbienės košės ar 
smulkintų, iškoštų tyrių?

Vartokite gyvą, 
maistą, ką auga gamtos labo
ratorijoje, su visais vitaminais 
mineralais, šarmais ir tt. 
šokių daržovių, vaisių, žalėsių, 
kiaušinių, pieniškų, žuvų, švie
žios mėsos, duonos iš viso grū
do—kad ir smulkiai sumaltų 
grudų, bet kad visas grūdas, 
su visais diegeliais, su lukšte-' 
liais būtų vartojama. I Plymouth

mui Pasveikinimai ir Aukos
(Pabaiga) Worcester, Mass. — A.L. .organizacijų apskričių ben-

ir' Kadangi “Laisvė” užima 'O.L.D. 11 kuopa sveikina I dram posėdy, kuris įvyko 28 
išvogtų jkovoje teisinga darbininkui Laisvės suvažiavimą su j d. sausio, 1934, sv ai stem ii 

perdaug I Uasės liniją ir kadangi kan- linkėdama “Laisvei” bu- į dienraščio “L.” reikalą. Mes 
• kitokių su-Į skhkininkai ir vai-! j°ti ii’ kovoti darbininkų la- j užgiriam dabartinį “Lais-

Idžios šnipai, todėl mes A.L. vadovybėje Komunistų . vės” turinį ir pagerinimą su 
v,rbant! j D-L.D. 142 kUOpa siunčiame '" 

$5 “Laisvei” ir, sveikinda
vo mi šėrininkų suvažiavimą, 

linkime, kad “L.” dar atkak
lesnę kovą vestų su prie
šais.

ALDLD 142 kp. Sekr., 
Delair, N. J. ‘

os. ’įvedimu skyrių “Darbinin-
Sekrt. J. J. Bakšys. . kų Sveikatos,” “Darb. ir 

--  Į Šeimininkės,” taipgi pagei
daujam palaikyti “Lenino 
Kampelį.” Tuos skyrius'-pa- 
laikydami, darysite dienraš
tį įdomesniu ir patraukian- 
tesniu. Delei finansiniu 

atstovo pa

Worcester, Mass.—Sveiki
nu “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą, linkėdamas lai
kytis dabartinės pozicijos, 
t. y., kad dienraštis būtų ve
damas Komunistų Partijos trūkumų savo

Pa.—ALDLD i vadovybėj. Prie sveikinimo siųsti negalime, tai nors pa-jl ajiiivuui, jl x ivctUUVjUcJ. 1 1 JLV o V CIIyII 11111U DiUuLl įįdliliiv, iiuio jžcl

Manau, ir Jums bus ne pro 97-tą kuopa sveikina “Lais-1pridedu $5 dienraščiui aukų, aukojame: $5 iš iždo, $4.25
šalį keletą mėnesių imti gele
žies tonjko. Gaukite vaistinė
je “Iron Ammonium citrate,
D. lb.” ir “Copper sulphate, 1Į Prot. rašt. M. O. Ručienė. 
grain.” Pat pirma - ištarpinki- > Ižd. J. Krutulis.

ves” šėrininkų .suvažiavimą 
ir prisiunčia “L.” aukų $2.

Jokūbas Daugėla.

Bridgewater, Mass. — 
Mass, valst. darbininkišku I v

Visus socialistus galima sudėti P°.žalmar ges uodega, kadaise skelbė Prūseika, o 
šiandien visaip prisilaižinėja Grigaičiui. t

1 draugai sumetė ir 75 centus 
prideda d. Katilis. Taigi 
viso susidaro “Laisvei” $10. 
Taipgi pasiunčiame pasvei
kinimą šėrininkų suvažiavi
mui laimingai spręsti dien
raščio reikalus, kad sustip
rinus geriau dienraštį ir 

'išlaikyti jį toj pačioj politi- 
i nėj linijoj —t. y. Komparti- 
' jos vadovybėje.

Varde Apskričių atstovų 
posėdžio,

G. J. Krance, 
Iz. Katilis.

i Bridgeport, Conn.—A.L.- 
D.L.D. 63 kuopa iš Bridge- 

■ porto, Conn, sveikinam ju
mis, draugai ir draugės ir 

. linkime jums svarstyti ir 
j pateikti naudingus tarimus 
i mūsų dienraščiui “Laisvei.”

Mūsų kuopa mato reikalą 
i duoti patarimą, kad, mūsų 
! supratimu, būtų labai nau
dinga, kad suvažiavimas 
atrastų galimybę leisti pre- 
numeruot “Laisvės” sukatos 
laidos naujiems skaityto
jams už $1.00 ar kitaip. Bū
tų gera proga gauti daug 
naujų skaitytojų.

Su sveikinimu priduodam 
i $1.25.

ALDLD 63 kuopos valdy- 
i ha:

Org. A. Mureika, 
Rašt. J. J. Mockaitis, 
Ižd. A. Katinas.

Patersoh, N. J.—ALDLD 
84 kuopa sveikina “Laisvės” 
b-vės šėrininkų suvažiavi
mą, įvykstantį vas. mėn. 4 
d., Brooklyn, N.Y. Draugai 
šėrininkai! Mes pilnai pa
sitikime, kad jūs išdirbsite 
atatinkamus planus padary
mui mūsų dienraščio “Lais
vės” geresne, kad ją pada
rius, Lenino žodžiais ta-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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D arbininke Moterys ir Vaikai Mūšiuose u>sa

Seimininke
saka, taip pat įvedamas šeimi- 

i ninkių skyrius ir t. p. Truks
ėta dar paveikslų ir mažai ei- 

Bet tas trūkumas apsi- 
ir

Draugės beli
pi u nks- 

kaip ga- 
bet rašy- 
d raugėm 

į chicagietėm, kad ir mes juda- 
įme, bruzdame ir pilnai moka-į kovojo Austrijos moterys dar- 
I me

■ lių.
i reiškia abejuose skyriuose 
lyra taisytinas.
i dradarbės, neleiskite
'nai rūdyti. Rašykite

. lite ir kaip mokate,
i kite. Parodykime

savo skyrių užpildyti.
Eugenija.

RAŠYKIME

Vienos Mieste

Austrijos fašistinė valdžia su I išėjo.
Dolfussu priešakyje i 
socialistų namus. Del to pra
sidėjo po visą šalį mūšiai, 

į Tūkstančiai darbininkų ir dar- 
■ bininkių užmušta ir sužeista. 
'Greta su vyrais, prie barikadų

Draugės! Žurnalas “Šviesa” 
Jis išsiuntinėtas ALDE 

užpuolė j D kuopų sekretorių antrašais.
i iX-i s* w v I a . — — L*, a.

A. VESELYJ.

GREITAS TEISMAS
dirbti, į ligo- 
mielai sutiksi-

ir šuktelėjo:

“Vargas, vargas,

minia. Vieni iš
keikė karą, tre-

Vaizdelis iš Piliečių Karo Laikų.

(Pabaiga)
Dabar nuliūdęs Andrius sėdėjo) ■ kampe, 

kaip suakrnenėjęs... Duonos ir garuojančios 
mėsos nepalietė, o degtinę gerti nedrįso, nes 
nebuvo prie jos pratęs. U

Tėvas neramiai bėgiojo po kambarį, ilgai 
i žiūrėjo į Vasio paveikslą ir kuždėjo jo ant

rašu. Paskui apsistojo prie sienos, kur bu
vo paveikslas kokio tai cariško pasiuntinio ir 
jo žmonos poniškai pasipuošusių, gražuolė 
su pakeltais antakiais,—jis šakutėmis suba
dė tuos piešinius, iškeikė buržujus visais jam 
žinomais vardais ir šaukė: 
vargas!”

Prieš jų namą susirinko 
metinėje senio vardu, kiti
ti prisimindinėjo, kada ir kur jie matė Va
šių, visi apgailestavo jį.

Pro kampą pasirodė Nastė. Jai besiarti
nant balsai nutilo. Pasitraukė susirinkę, 
praleido ją, netardami nei žodžio. Dar nie
ko nežinodama, bet jau nujausdama, ji grei
tai ir nervingai perbėgo per kiemą, atsida
rė duris ir puolėsi prie tėvo:

—Tėvai!—pabučiavo jį į duriančią barz
dą.—Tai jau sugrįžote? žmonių prisirinkę 
ties mūsų namu, aš taip ir maniau, kad jūs 
grįžote.

Andrius, nemylėjo didelius moterų prie
lankumus. už rankų pasisveikino su sesute.

—O kur Vasius?—paprastai atsiklausė ji 
nusirengdama.

—Arklį pakaustyti nujojo,—kietai atsakė 
Andrius ir, greitai pasiekęs puodelį, prisi
pylė degtinės.

—Ant ilgo parjojote, ar jau ir visai bai
gėte karą ?

—Ne, tik pasimatyti.
—Motin,—Nastė tik dabar pastebėjo nu

liūdusią motiną,—kodėl tu tokia nuliūdus? 
Nesveika ?

Senelė norėjo ir vėl pradėti verkti, ant 
veido užsitraukė skepetaitę ir’ką tai sumur
mėjus, išėjo į virtuvę.

—Andriuk, ar daug jūs su Vasium baltųjų 
iškapojote, o gal tik veltui valdžios košę val
gote ?

—Daug. . . štai. . .—jis ištraukė iš po sta
lo tamsų nuo uždžiūvusio kraujo kardą, ku
rį užmiršo išvalyti.

—Oh! Ar nebaisu kare?
—Apsipranti,—atsakė Andrius nežiūrėda

mas į seserį,—jie į mus šaudo, nepataiko, o 
ir pataiko, bet mes juos be klaidų kardais...

Nastė prausėsi ir skundėsi tėvui:
—Tėveli, tu man geriau kitą darbą pa- 

jieškotai. Fabriko prižiūrėtojas—bjauri gy
vatė. Prie merginų kimba. Niurką Bogo- 
malovą apgavo ir dar iš darbo pavarė, o už- 
pereitą šeštadienį pasikvietė Verą Šutrovą 
neva grindis išmazgoti ir ją išgėdijo.

—Kas jis tokis yra?—tartum iš sunkaus 
miego pabudęs, atsitraukęs nuo sunkių min
čių, klausė jos tėvas.

—Pulkininkas Vichiriaįav. Jis senai yra 
viršininkas tame fabrike, dar nuo 1915 me
tų, tai yra nuo caro laikų. Kiek del jo ašarų 
išlieta... Jis nutukęs, išverstomis akimis, 
kaip varlė. —Nastė atsisėdo ant suolelio.— 
Gyvatė! Baltagvardietiška gyvatė! Kaip tik 
eina pro mane, visada įgnybia arba bando 
apsikabinti.

—Pulkininkas?' Ir prie 
—rūsčiai atsiklausė tėvas.

—Man ir Klovai ramumo 
nės neužgyja; ji jas rodė.

riau mus kur kitur pasiųstum 
ninę ar bile kokį kitą darbą, 
me bile darbą.

Senis išgėrė stiklą degtinės
—Sūnau, ant arklių!
Andrius žaibo greitumu pašoko iš užsta

lės, pasigriebė kepurę, nagaiką ir prie du
rų. Virtuvėje motina ir duktė nutvėrė senį 
už rankų ir verkė. Senis pasiliuosavo iš jų 
ir ramiais žingsniais išėjo į kiemą. <■ Andrius 
privedė jam pabalnotą arklį. Vorobjevas 
lengvai, nepagal savo metus, neįkeldamas į 
balno kilpą koją, užšoko ant arklio ir išlėkė 
iš kiemo, paleido arklį greitai išilgai gatvę. 
Andrius sekė tėvą. . .

Prie fabriko vartų, prie lempos ir būdelės 
ant šautuvo pasirėmęs stovėjo senyvas sar
gas.

—Kas? Ai- turi perlaidą?—tingiai sušuko 
sargas į du raudonus raitelius.

—Savi, ar nematai?—atsakė Vorobjevas 
ir rūsčiai pridėjo: “Pašauk pulkininką Vi- 
chiriajevą, aš turiu jam asmeniškai įteikt la
bai svarbų dokumentą!” Senis išsitraukė iš 
ančio užrašų knygelę ir ja pamosavo prieš 
sargo nosį. •

Sargas pasimindžiojo ant vietos ir tarė:
—Pagal įstatymus, negaliu pasitraukti 

nuo sargybos...
—Greičiau šauk!—piktai suriko Vorobje

vas ir prijojo arti sargo.—Koki tau dar įsta
tymai dabartiniu laiku, ne caro laikai!

Pasikasęs ir pagalvojęs, sargas pastatė 
šautuvą prie būdėlęs i)- nuėjo šaukti pulki
ninką.

“žioplys”—mąstė Vorobjevas, pasilenkė 
nuo arklio, pasiekė šautuvą ir iš jo išėmęs 
zamką, pastatė jį vėl prie būdelės.—Taipgi 
“pagal įstatymus,” žioplys, nei to nežino, 
kad sargyboje be durtuvo negalima stovėti.

Per tvorą buvo matomas fabriko kiemas, 
žaliumas ir kvietkai, aiškiai žėrinčios ug
nys name, kuriame gyveno fabriko vedėjas. 
Girdėjosi balsai besikalbančių ir gitaros 
striūnų, tai pakildavo tai nupuldavo mote
riškas juokas ir visus užglūšinantis kriokė 
baso balsas: “Greiti, kaip bangos”—daina
vo.

Už vartų pasigirdo žingsniai. Vorobjevas 
padėjo ranką su revolveriu ant arklio kar
čių. Atėjo sargas, o paskui jį pasirodė ne
didelis, storas žmogus ir piktai užklausė :

—Na, ką?. . . Iš kur?. . . Ką sakysite? 7
—Iš karo fronto. Greitas reikalas.—Vo

robjevas kaire ranka pakėlė užrašų knygelę, 
o iš dešinės paleido kulką pulkininkui į bal
ta kakta...

Tėvas ir sūnus vienu kartu patraukė pa
vadas, kartu sušvilpė nagaikos ir jie dingo. 
Miesto gatvėmis jojo greitai: kibirkštys py
lėsi iš po arklių kojų.
abu nujojo pas savo draugus karo frontam

Už keleto dienų į karo frontą, iš miesto 
Sovieto, automobiliuje atvyko tyrinėjimo ko
misija. Prieš Vorobjevą ir jo sūnų buvo 
iškeltas apkaltinimas, kad jie užmušė para
ko fabriko vedėją draugą pulkininką Vichi- 
revą.

—Negaliu žinoti, — tarė senis.—Štai ma
no jaunesnį sūnų baltieji ištikro kovoje už 
Sovietus užmušė. . .

Raudonų raitelių šimtas išsirikiavo ir visi 
patvirtino, kad Vasius krito kovoje, o pat
sai Vorobjevas ir jo vyresnysis sūnus And
rius visas laikas buvo prie jų ir niekur ne
buvo išvykę.

Suklaidinta komisija išvyko atgal į miestą.
Nastė pasiliko parako fabrike dirbti.'

(Ištrauka iš apysakos “Rusija Krauju
Nuplauta”) 
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Verte D.M.Š,

Neužjodami j namus,

tavęs kimba?

neduoda, mėly- 
Tu, tėvuk, ge-

Mirė d. Ona Urbonienė>

Montelloje, 8 d. vasario, mi
rė draugįė Ona Urbonienė, vos 
sulaukus 40 metų amžiaus. 
Velionė paliko savo mylimą 
gyvenimo drau’gą K. Urboną 
ir 15 metų dukrelę Nellę. Ona 
buvo laisva, priklausė prie 
darbininkiškų organizacijų. 
Laike ligos pas ją net du kar
tus buvo atsilankęs kunigas, 
kad įpiršus jai savo “patarna-

vimą,” bet velionė griežtai tą 
“loską” atmetė. Taigi jai mi
rus, 11 d. vasario, palaidota 
laisvai. Daug buvo gyvų gė
lių vainikų nuo giminių ir pa
žįstamų. Į kapus palydėjo 
apie 50 automobilių.

Ona Urbonienė iš Lietuvos 
paėjo Kauno rėdybos, Šiaulių 
apsk., Kuršėnų apielinkės, po 
tėvais vadinosi Rudzinskaitė. 
Lietuvoje paliko seną motinėlę 
ir tris seseris. Amerikoje — 
vieną seserį ir du brolius.

Padėkos Žodis
Mes dėkavojame draugams 

ir draugėms, kurie dalyvavo 
mūsų mylimos Onos Urbonie
nės laidotuvėse, - apdovanojo 
ją gėlių vainikais ir kartu su 
mumis dalinosi liūdesiu. Ilsė
kis, mūsų brangioji Ona. Lai 
bus tau lengva žemelė! Ilsė
kis, mano
draugė, mano 
no sesutė!

K.
‘ N.

buvusi gyvenimo
motinėlė ir ma-

Urbonas 
Urboniutė 

Rudzinskas.

Du Motery Skyriai| dirbtuvių darbininkes,Mes 
---------  'Ar tai namų šeimininkės—

jus mūsų organiza- j Mūsų pareiga rašyti

“Darbinin- 
mūsij dien
iu “Vilnį” 

Tokie sky- 
jie

“Laisvėje” 
ir tt.

kiekviena, | 
skyrius, tu-

kad “Vilnies” 
kiekybe yra 

, negu “Laisvės.” Vie- 
jis yra didesnis ir jo

Ir mintim’s pasidalyti.
Ar mes dirbame skalbykloj,
Ar tarnaujame valgykloj, 
Tarkim žodį apie tai, 
Kaip vargina mus bosai.

Ar drabužių mes siuvėjos 
Ar krautuvių pardavėjos, 
Bile dirbame už algą, 
Kenčiam vis tą patį vargą.

Taipgi, draugės, neužmirš- 
kim,

Mūsų skyrių išgarsinkim.
Kad kiekviena darbininkė 
Būtų mūsų talkininkė.

Zixiene.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Nares privalo nueiti j bendrą 
ALDLD ir buvusios LDSA 
kuopos susirinkimą ir atsiim
ti. Buvusių LDSA kuopų sek
retorėms tik ten pasiuntėme 
“Šviesą,” kuries palaiko ats- 

prašė jų 
antrašais prisiųsti. Siuntėme 
tik vieno sekretoriaus antrašu 
todėl, kad taip 
Prie to daugelis 
torių neprisiuntė 
centre nežinoma 
kopoms reikalinga 
tai centras pagal savo nuožiū
rą siuntė priedą prie ALDLD 
narių kiekio. Jeigu kur bus 
maža—praneškite centrui.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius 

46 Ten Eyck St.,

i bininkės ir net vaikai. Jos i kiras kuopas arba 
didvyriškai gynė ir darbiniu- antrašais prisiųsti, 
kų namus nuo fašistų

{Fašistai darbininku
‘bombardavo iš dideliu c

■lių. Vietomis moterys

atakų.;
v i namus 

kanuo-;
darbi-1 

Ininkės pristatinėjo ginklus iri
'amuniciją į barikadas, o kitur 
i tiesiog kovėsi petys petin su 
{vyrais. Vienoje prie vienos 
barikados, kada fašistai nuga- 

i Įėjo darbininkus, tarpe užmuš- 
itųjų atrasta 15 moterų lavo- į 
Inu. •:

Daugelis moterų dirbo prie1 
apraišiojimo žaizdų ir kitų. 

i darbų, kad tik padėjus darbi-; 
ninkams kovoje prieš fašistus. I 

Tai ne pirmi įvykiai, kadai 
moterys darbininkės 
išvien su 
išnaudotojus.

yra pigiau. 
LDSA sekre- 
blankutes ir 
kiek toms 

Šviesos,”

BRIDGEPORT, CONN.', kada ' 
kaunasi '

darbininkais prieš '
1871 metais lai- tano ir Marijonos Tamošiūnų 

ke įsikūrimo Paryžiaus Komu- -o metų vedybų paminėjimo

Vasario 10, š. m.. įvyko An-

darbininkės pir- “partė.” Svečiams besilinks- 
išgelbėti kanuo- j minant, vienas iš dalyvių pri- 

išvežti įsiminė, kad mes nors ir links- 
bet savo pareigų, 

darbininkus i kaipo darbininkai. negalime
energingai i užmiršti ir savo klasės kovas 

remti. Dabartiniu laiku tę-

n os, moterys 
mos puolėsi

į les, kada jas norėjo 
valdžios kariuomenė, kad pa-i minamos,

i likus Paryžiaus 
■beginkliais. Jos
'gynė vėliau Komuną nuo ver- 
saliečių budelių ir tose kovose ;siasi Klein Bros. Co. darbinin- 
mirė.

Rusijoje laike piliečių karo remti
(moterys darbininkės labai tan- kavo: J. ir F. Vaitkevičiai 50c, 
! kiai išvien su vyrais darbiniu- L Lesajus 30c. E. Lesajienė, J. 
kais—raudonarmiečiais karia- Mockaitis po 25c.
vo įvairiuose 
baltuosius.

Apie tai, kaip moterys dai 
bininkės 
skaitykite 
Kovotojos 
kurią turi
SA. narės, o kas neturi, tai ga
lite gauti ALDLD. centre.

Austrijos darbininkės laike j 
šių mūšių dar vieną istorijos 
1 _ - _ _ - 1 M ~ ~ _ K

kų streikas, turėtume jį pa
dalyviai sutiko ir au-

Lysių (Lentils) Sriuba

Įdėkite pusę svaro lyšių, 
puoduką kapotų morkvų, 
puod. kapotų selerių, pusę 
puoduko makaronų, 1 cibulių

2 šaukštu sviesto, paspirgin
ant skaurados. Bus apie 

kvortos sriubos.
O. Globich.

ir 
to

Susivie 
ei joms ALDLD ir LDSA į vie 
na ir panaikinus 
kę” tapo įvesti į 
raščius “Laisvę” 
moterų skyriai,
riai yra labai reikalingi, 
pavaduoja mūsų buvusį orga
ną “Darbininkę,” ir' ne tik 
kad pavaduoja, bet telpant 
sykį savaitėje duoda daug 
daugiau rašto negu “Darbi
ninke”, kuri išeidavo kartą j 
mėnesį. Ypatingai tatai gali
ma sakyti apie skyrių, kuris 
telpa “Vilnyje”. Juk tai pats 
savaimi laikraštukas, ir per 
mėnesį laiko pasidaro dides
nis, negu kad “Darbininkė” 
buvo. Dabar, kadangi tų 
skyrių išėjo jau keli numeriai, I 
norėčiau paliesti nekuriuos 
trūkumus, sulyginant “Vil
nies” skyrių su 
telpančiu skyrium

Kiekvienas bei 
kurie seka moterų 
ri pripažinti, 
moterų skyrius 
geresnis 
na, tai
forma daug ’ patraukiantesnė, j 
nes draugės 
sau išsiimti 
parankesnis sudėjimui į kom-1 
pietą, kas nelabai galima pa
daryti su “Laisvės” skyrium, 
nes ant kitos pusės yra raštai, 
kurie neliečia moterų ir todėl 
tokis skyrius greičiau nusime
ta. Bet kas svarbiausia ir kas 
geriausia “Vilnies” moterų 
skyriuje, tai raštai pačių mo
terų. O kaip apsčiai 
liepė į raginimą ir 
bendradarbiavimo! 
draugių vakariečių 
pliusas, kad jos netingi 
nėti ir didelis kreditas ir pa‘- 
gyrimas joms už tai.

Deja, tą patį mes negalime 
.sakyti apie mūs daugės rytie
tes. čia taip pat randasi drau
gių, valdančių plunksną, drau
gių, kurios dirba dirbtuvėse, 
draugių, kurios dalyvauja kla
sių. kovoje, kurios kasdieną 
susiduria su įvairiomis proble
momis, reikalaujančios tam ti
kro nušvietimo ir tt. Tačiau, 
perkratinėjus kelius jau tilpu
sius, moterų skyrius “Laisvėj,” 
mes tų draugių raštų neranda
me. Argi tai ne apsileidimas, 
drauges? Ne tik kad iš kolo
nijų nėra raštų, bet nėra raštų 
ir iš redakcinės komis-ijos, iš
skyrus tik vieną bei kitą drau- 
gą-gę.

Drauges, tokia padėtis turi 
būti taisoma. “Darbininkė” 
buvo gana gerai užpildyta pa
čių moterų raštais. Tilpo joj 
vaizdeliai, korespondencijos, 
straipsniukai, kas padarė 
laikraštuką patraukiančiu ir 
jis lengvai skaitėsi. Ir dabar, 
gavę vietą mus dienraštyje, 
kodėl nepadarius šį skyrių to
kiu, kokiu ištikrųjų jis turėtų 
būti. Argi ne gėda būtų mums, 
draugės, jeigu mūsų skyrius 
būtų užpildytas vien tik d. Šo- 
lomsko (nežiūrint kiek jie būt 
geri) ..raštais? O kur mūsų 
draugės brooklynietės, phila- 
delphietės, baltimorietės ir iš 
kitų kolonijų, kurios seniau 
rašinėdavo ? Draugės, padė
kime apsnūdimą į šalį ir rim
tai susidomėkime mūsų sky
riais. Prie darbo, draugės!

Ko “Vilnyje” • trūksta, tai 
lengvesnio rašto. Bet ir tas 
jau yra gerinama; Paskutinia
me numery pradėta leisti apy-

skaitytojos gali j 
laikraštuką, jis

jos atsi
prašymą 
čia tai 

didelis 
raši-

1

Viso su
Aukos 'frontuose prieš smulkiomis—$1.60.

‘perduota streiko komitetui.
. šį pavyzdį turėtų visi mūsų 
draugai pasekti.

Dalyvis.

Mums atrodo, kad sriuba 
įgali būt sveika ir skani, tik 
;d. Globich nepasako, kiek rei- 
i kia vartoti vandeųs verdant 
ją. Galima spręsti, kad ma
žiausiai 4 kvortos ; 
daugiau, nes nuverda. Taip į 
pat, mūsų manymu, makaro-1 
nai būtų geriau sudėti, kadai 
daržovės bus apyminkštės, 
nes jie greičiau suverda ir vi
rinant juos kartu visą laiką, 
jie pasidarys perdaug ištižę.

kovojo praeityje, 
knygą “Moterys 

del Komunizmo,” 
visos buvusios LD- AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 

SUKNELĘ?
Suknelės '’orma numeris 1598 yra 

gaunama 12, 14, 16, 18 ir 20 dydžio 
(size). Del 16 dydžio reikia trijų ir 
trijų, ąštundalių vardų 39 colių plo-

ai PISK) lapą papildė apie moterų ko-| čio'audimo'ir tris aštuntadalius yar- 
do skirtingos varsos—apvadams.vas už darbininkijos reikalus 

Dilgė. ii <

Virta Jautiena su Krienų 
Padažu (Sosu)

Paimkite šmotą geros jau
tienos (short ribs) kokius 3 
svarus ir už keletą centų kau
lų. Numazgojus užkaiskite su j 
6-7 kvortom vandens ir pa
virinkite pusę valandos. Ta
da įdėkite šių daržovių: 3 
morkvos, 2 cibuliu, kelios ša
kutės selerių ir tiek pat porų 
(leeks), mažiukė galva ko
pūsto (supjaustyta), čielų pi
pirų, lapelių ir petruškų. Pri
dėkite druskos sulyg skonio ir 
virinkite kol mėsa bus minkš
ta, apie 2 ir pusę valandos. 
Tada išimkite mėsą ir sriubą 
perkoškite. Supilkite sriubą 
atgal puodan, įdėkite plonų 
makaronų ir pavirinkite. Pa-1 
duokite sriubą į’“ 
griežiniukus, virtų morkvų 
kiekvienon lėkštėm

Mėsą paduokite su krienų 
padažu sutaisytu šiuo būdu:

Ištarpinkite kokius 3 šauk
štus sviesto ir sumaišykite su 
tiek pat miltų. Nuimkite nuo 
ugnies ir, nuolat maišant, iš- 
lengvo supilkite du puoduku 
Sriubos arba karšto pieno.. 
Sriuba geriau tinka. Virinki
te 15 minutų, kad sutirštėtų. 
Nukaiskite ir įdėkite pusę 
puoduko tarkuotų krienų ir 
biskutį uksuso. Vieton uksu- 
so sveikiau yra vartoti citri
nos sunka.

Sudėkite mėsą į pusbliūdį, 
apdėkite virtomis daržovėmis 
ir skyrium išvirtomis bulvė
mis. Apipilkite mėsą pada
žu, o likusį paduokite atskira
me bliūduke. Kiekvienas val
gytojas užsipila jo kiek pagei
dauja. Šis valgis yra stiprus 
ir tinka sunkaus darbo darbi-

VOS IŠVYDĘ ŠĮ PASAULĮ
J. Rutienis

Vos išvydę šį pasaulį 
Milionai mūs, varguolių, 
Vos tik spėjam paaugėti— 
Tampam įrankiais turtuolių!
Jiem tik dirbam, turtą kraunam 
Negailėdami jėgų,
O už triūsą ką gi gaunam ?— 
Turim skursti tarp vargų.

(Iš “Švyturio”)

ninkams, ypatingai šaltame 
ore.

Lengvai ir Greitai Sutaisomas 
Pudingas

Paimkite trečdalį puoduko 
Minute Tapioca. (Beje, tapio- 
ka yra kruopai, padaryti iš 
kasavo medžio šaknųjj Medis 
tas auga šiltuose kraštuose. 
Yra naudingas maistas suau
gusiems ir kūdikiams ir net 
tiems, kurių skilviai sukliurę, { 

įdėjus kelius j jis lengvai suvirškinamas. ) į 
Prie tapiokos pridėkite pusę | 
puoduko cukraus, ketvirtadalį I 
Šaukštuko druskos, du suplak-1 
tus trynius ir 4 puodukus pie
no. Viską gerai išmaišykite ir

1306

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidaują-, '

supilkite i dubeltava rundelį ma pinigais), už Šią Anne Adams
formą. Parašykite aiškiai vardą, an- 

; trąšą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

______ ! Siųskite užsakymus sekamai: Dai- 
, . .v 4 i iv Worker Pattern Department, 243 , nuolat maišant

pavirinkite 5-6 minutes ir nu- (Valykite" angliškai* 
kaiskite. Turėkite gatavus su
plaktus kiaušinių baltymus į 
putas ir sudėkite juos į miši
nį. Dadėkite kokio nors sko
nio, vanilijos, tarkuotos citri- 
no žievės ąr tam panašių ir 
išpilkite bliūdan bei į mažas 
torielkaites ir lai vėsta. Pa
kanka 8 valgytojams. Paduo
kite su • plakta grietinėle, su 
vaisių sunka, su kapotais rie
šutais, su čekolados padažu, 
su virtomis figomis bei drebu
čiais (jelly), šį valgį galima 
pagaminti į 15 minučių.

(double boiler) į apatinę jo
dalį įpylus verdančio vandens.1 žj 
Kaip jau viršutiniame puode!.
mišinys atvirs, nuvi«u umioauvi,,, 4 . KT v ,• - i Į. | West 17th Street, New York City:

~ 0 negalintieji
angliškai rašyti siųskite į “Laisvę,” 
mes perduosime.)

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

salimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expejleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažna: jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influensa, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir zOc.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklį.

PAIN-EXPELLER

'f»
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Ketvirtas Puslapis

Draugų Žiniai
Skaitykime c h i c a giečių 

laišką:
Čia prisiunciam listą au

kavusiu dienraščio “Lais
vės” dalininku suvažiavi
mui, (pažadas telegramoje) 
“Vilnies” darbininkų 
aukojo sekamai:
J. P. Miller 
V. Andrulis
L. Yonikas 
S. Butkus
M. Savukaitė 
V. Rudaitis 
J. Karvelis 
F. Stasiukelis 
J. Byron

J. Kraucevičius
P. Krakaitis
L. Jukelis
J. Baltūsis
D. Cant

štabas

$2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
50c 
50c 
50c 
50c 
25c

Viso $13.25
“Vilnies” Boa rdirekcija 

skyrė “Laisvei” $25.00; 
taigi viso kartu $38.25.

Draugiškai,
J. P. Miller.

Dėkavodami draugams 
vilniečiams už aukas, nori
me primint dienraščio skai
tytojams, kad “Vilnies” 
bendrovės s u v a ž i a vimas 
įvyks gegužės mėnesį. Tu
rime įsitėmyt laiką ir pasi
rūpinti, kad darbininkiškos 
organizacijos ir atskiri as
menys taip pat pasveikintų 
“Vilnį”, kaip vilniečiai svei
kina “Laisvę”.

Nuo drg. Romikaičio iš 
Reading, Pa., gavome tokią 
žinutę: “Čia prisiunciu $6, 
už “Laisvės” prenumeratą 
$5.00 ir $1.00 auką suvažia
vimui.”

Puikus atsinešimas lin
kui suvažiavimo. Del tolu-;
mo kelionės drg. Romikai-! mingo^suyažiavimo! 
tis suvažiavime nedalyvavo, ■
tai nors auka pasveikino' 
suvažiavimą.

“Draugai! Prisiunciu $5 
už “Laisvę” ir $1.00 aukoju 
“Laisvės” reikalams. Drau
giškai, K. Kalausis, Dor
chester, Mass.”

Norime priminti, kad šios 
aukos neina į preso pirkimo 
fondą, nes aukotojai pasisa
kė duodą bendriems dien
raščio reikalams. Gi prese 
pirkimas yra specialis da
lykas. Tai yra savos rūšies 
balsavimas: pirkti naują 
presą ar naudotą? Balsavi
muose dalykai turi eiti 

kad būtų galimaGražus žiupsniukas aukų
iš augščiau paduotų drau- matyti, kuri pusė laimi.
gų atsiliepimų. P. Buknys.

“Laisvės” Sėrininky Suvažiavimui 
Pasveikinimai ir Aukos

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
riant, pilnoj tų žodžių pra
smėj, organizatorium, pro
pagandistu ir švietėju dar
bininkų klasės. Sveikinda- i 
mi šį suvažiavimą, aukoj am ! 
$2 “Laisvės” reikalam

■

WOLF AUTO” EPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIREDi

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,
'S;

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

fe

5

kus ir angliškus šokius. Ateikite 
praleist linksmai vakarą ir kartu 
paremt darbininkišką organizaciją.

Komisija.
(42-43)

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

MONTELLO, MASS.
Komunistu Partija rengia šokius 

ir “kabareto” vakarą. Bus labai 
smagus parengimas, 21 dieną vasa
rio, atsibus L. T. name, šokiai pra
sidės 8 vai. vakare ir tęsis iki 12, 
bus valgių ir gėrimų, galės visi ge
rai pasišokti prie geros orkestros.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

X; Rašomos Mašinėlės
Lig •

U

PRANEŠIMAI IŠ KITURga-

be’

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

k.”, 
meta

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Ant to atsakė, kad jau tą 
darė ir prisižadėjo ir ant 

i toliaus daryti.
j Vėliau, J. š. jo paklausė,

Detroit, Mich.—Gerbiami ar jis nebus priešingas, jei
I jo vardas bus suminėtas 

turinys šio 
Iš pradžių

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 79 kp. rengia didelį balių 

24« dieną vasario, 57 Park St. sve- 
paaiškinimais tainėjc, ‘8 vai. vakare.

Vyry ir Moterį} 
Ligos Gydomo;

Šiandien ateiki 
te delei savo svei 
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin 
ta, kaip jūs fiziši 
kai stovite.

Odos Nušašėji 
mai, Nervų Ligos. 
A b e 1 nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlaža’- 
nės Ligos, Nervų

jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, na 
boratoriniąi Tyrimai, Serumų be’ 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

menką, nuo mūsų dovanė- sau... Eastono draugas 
lę. • 'jam pastebėjo, kai keltų tą

Su komunistiniais linkėji- klausimą savo LDD kuopoj, 
mais,

Varde Vienybės Lygos,
Sekr. J. Buivydas.

Į respondencijų skyrius buvo 
daug švaresnis, geresnis. 
Per visą metą tilpo tik ke- 

i lios pliotkinio turinio ko
respondencijos, o pirma tas 
vieniems kitų per laikraš- 

I čius fiksinimas buvo labai 
; madoj. Tas per laikraštį 
, “fiksinimas” padaro laik- 

Philadelphia, Pa. — AL- j *^4^ panašų Bačkausko 

“Laisvės” I skyrius žymiai
suvažiavimą, aukodama $2.! 8’ei’čja, bet dai vis ja^ne pei 

_ ( Laikytame kuopos susi-1 daug plepalų, vaikiškų ple-
pa _  Mes' rinkime, sausio 22 d., vien-1 Palų.

- - I pei manęs bus “o.
: ryti sekančios pastabos ir! Jeigu “Laisvė” ir šį 

,i bus panašiai vedama, 
i Draugiškai,

A. M. Metelionis.
P. S. $l.X)0 auka “Laisvės”

Lai gyvuoja “Laisvė”!
Lai gyvuoja Amerikos 

Kompartija!
ALDLD 5 Kp. Kom.

G. A. Jamison.

juaisves reiKaiam. * A«.
ALDLD 84 kuopos kom. DLD 10 kuoPa iš Philadel- Saulę 11 ->°® Balt Ye ?"_• 

nariai: sekr. F. Buslavičius phijos sveikina 
ir Povilas Malinauskas.

Minersville, 
širdingai sveikinam jUS): balsiai likosi nutarta padą-’ 
nors mums nesmagu pasi- i 
reikšti, kad mes neišgalė- 
jom pasiųsti atstovą nuo sa
vo kuopos, nes mūsų kuopos 
kone visi nariai randasi be
darbių eilėse, tad ir kuo
pos iždas finansiniai silpnai 
stovi.

Todėl su pasveikinimu 
nuo mūsų kuopos pasiun- 
čiam $2.00 “Laisvės” dien
raščio palaikymui.

Mes pasitikim, kad jūs, j daug vietos užima ir Pat!
• - .laikraštį turiniu padaro

spręsdami silpnuų nepatraukiančiu.

patarimai:
1. Nedėti tokių raštų, ku-1 

rie perdaug naiviai kriti
kuoja skloką, būtent Butkų, 
Prūseiką ir kitus, nes toki fondam 
raštai juos tik garsina.

2. Vengti tokių korespon-' 
dencijų, kuriose veliasi as
meniškumai.

3. Vengti didelių apgarsi
nimų dienraštyj, nes tas

PirpaaęU Vasario 19, 1934

Draugai ir Draugės!
Negalėdamas ypatiškai laikraštyje ir 

dalyvauti “L.” suvažiavime, pasikalbėjimo? 
tai čia trumpai pareiškiu lig ir svyravo, bet paskui 
savo nuomonę per šitą laiš- pilnai sutiko pareikšdamas, 
kutį. Aplamai imant, “Lai-. kad “už savo žodžius imu 

Įsvė” per pereitus metus bu-, atsakomybę...” 
i vo gerai vedama, ypač ko- ■ dviejų darbininkų pa

sikalbėjimas, kaip matome, 
užginčina tai, ką Prūseiką 
savo organe ’ “N. G.” rašo, 
kad sklokos fronte būk nie
kas nenori taikos.

Kurie darbininkai dar iki 
šiol sekė Prūseiką-Butkų, 
pradeda permatyti kur link 
tokie vadai bando nuvesti. 
Prūseikos susibroliavimas 
su darbininkų priešais ir iš
ėjimas prieš bendrą frontą 
su komunistais, yra per
daug ryškus, kad nematyti. 
Prūseikos bandymas, tą sa
vo susibroliavimą su darbi- i 
ninku priešais, paskandin-1 

; ti bereikšmiuose žodžiuose i 
'savo lape, nieko negelbės. į j 
i • • 1 iValdžios ginkluotos jėgos! J 
į nepajėgia sulaikyti darbi- h 
; ninkusz nuo kovos neigi Prū- Į. 
seikos-Butkaus ploni liežu-: 
viai gali pavaduoti ginkluo- j

Kviečiame visus ir visas atsilan- Į Dalyvaukite visi, paremkite komu- 
kyti ant šio baliaus, bus valgių, gė- nistų partiją ir kartu praleiskite 
rimų ir gera orkestrą grieš lietuviš- linksniai vakarą.

(41-42)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. ir LDSA. 13 kp. 

rengia Vestuvių vakarienę, L. P. 
Kliube, 376 Broadway, 17 d. vasario. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Bus g programa ir skanių val
gių ir gėrimų. Del šokių grieš V. 
Dragūno orkestrą.

Kviečia visus rengimo komisija.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

JUOZAS KAVALIAUSKAS
laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

■t

j draugai šėrininkai, bendro
vės suvažiavime, i 
“Laisvės” dienraščio užduo
tį, kokiu keliu turi būt ve
damas, kokias pamokas turi 
duot darbininkų klasei, pa
taikysit ir į mūs reikalavi-.
mus Iria vedamą

Linkim rimto ir pasek- sing3 poziciją ir linki ant

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU 
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin 

ryto iki 9 vai. vakare.

Met'

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

I tas jėgas. ;
Nuo savęs reikia tarti I 

Skarbaliui ir kitiems, kurie i 
dar sekate Prūseika-Butku: 
Komunistų Partija be at- | 
vangos šaukė ir šaukia dar-J 
bininkus prie vienybės po i 
komunizmo vėliava; kovon' 
prieš kapitalistinę sistemą ir 
jos palaikytojus, tačiaus jo
kios vienybės-taikos negali j 
būti su darbininkų klasės 
priešais ir išdavikais.

Dalyvavusieji šėrininkai 
L.” bendrovės suvažiavime 

grįžo į savas kolonijas pa
kilusiu ūpu, nes tai buvo 
vienas iš konstruktyviškiau- 
sių suvažiavimų. Nei viena 
minutė nenuėjo veltui su
važiavime.

Tinkamai pasverta “Lais
vės” turinio pliusai ir mi
nusai. Svėrėjais buvo pa
tys šėrininkai—šapų darbi-; 
ninkai. “L.” personalas, | 

j ‘^štabas,” kaip paprastai va- i 
dinama, pasitenkino tik 
techniškais
—raportais. Nuotaika/
draugiškumas, dienraštį bū
davo janti savikritika vyra- 

' vo visą laiką. Ardytojų jau 
Y.—Bran- nesimatė, nesigirdėjo,— nu- 

sigurguliavo jie!
Suvažiavimo sesijoms už

sibaigus, vakaras baigtas 
prie puikiaus koncerto ir 
vakarienės. Laike pertrau
kų, skirtingų kolohijų drau
gai dalinosi mintimis, vei
kimo įspūdžiais, patyrimais. 
Šimtai temų.

Štai vienas draugas iš 
Easton, Pa., J. šlapikas ve
da pasikalbėjimą su Skar
balium iš Paterson, N. J. 
Kaip vienas, taip ir antras 
—šapos daybininkai. Pirmu- 

išlaikė tik todėl, {tinis nesvyruojančiai eina 
kad “Laisvės” šėrininkai at- su revoliuciniu judėjimu, gi 
sidavusiai laikėsi Amerikos antrasis, iš Patersono, kol 
Komunistų Partijos ir Ko-įkas dar prisilaiko Prūsei- 
minterno linijos. Todėl mes, kos’ “teorijos” ir priklauso 
kriaučiai, lygiečiai, sveiki- ■ prie LDD, bet jo išsireiški-

4. Vengti spaudoj vulga- 
riškų žodžių; tokiais žo
džiais lai skloka puošia sa
vo spaudą ...

Mūsų kuopa pilnai užgi- 
“Laisvės” tei-

toliaus žygiuoti su Ameri
kos Komunistų Partija į 

{pergalę už proletariato

Pittsburgh, Pa. — ALD
LD 4-to apskričio paskuti-;

čionai randate money or- niam komiteto posėdyj buvo ;
derį vertės $5.00. Tai yra svarstyta apie “Laisvės” su-’ 
auka “Laisvei” nuo ALDL-1 važiavimą, ir, po trumpo j
D 157 kuopos. i apsvarstymo, nutarta pa- i

Norėjome pasiųsti pa-; sveikinti “Laisvės” šeriniu-Į 
sveikinimą “Laisvės” šeri- į kų suvažiavimą su maža ali
ninkų suvažiavimui su ta ka ($2.00).
auka, bet pasivėlinome.

Su geriausiais linkėjimais 
dienraščiui “Laisvei”, E.
Matuzienė, S h e n a n doah,
Pa.”

Gaila, kad pasivėlino su
važiavimui pasveikinimas.
Būtume turėję gražaus en
tuziazmo. Tačiau auka ir 
pavėlinta turi tą pačią ver-

ALDLD 14 kuopos ižd.
J. Ramanauskas.

“Brangus Draugai:—

“Draugai Laisviečiai:
Šiuomi prisiunciu mokes

tį už “Laisvės” prenumera
tą metams $5.00 ir vieną

iš 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Draugiškai,
Kuopos valdyba:
Org. J. Smithienė, 
Prot. sekr. A. J. Smitas 
Kasierius J. Rainys,
Fin. sekr. E. Mulokiutė.

Brooklyn, N.
I gūs “Laisvės” šėrininkai!

Taigi, varde komiteto ir Amalgameitų kriaučių 54 
viso apskričio draugų aš;skyriaus Vienybes Lyga, 
sveikinu “L.” suvažiavimą ir 
linkiu, kad jis būtų skait
lingas įr kad sutartinai 
svarstytų visus darbininkų 
reikalus.- Taipgi mes užgi
name dabartinę “Laisvės” 
liniją, kuri kovingai gina 
darbininkų reikalus.

Draugiškai,
A. Pipiras.

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Newark, N. J.—Amerikos i 
Liet. Darb. Lit. Dr-jos 5 kp.

. Newark, N. J., sveikina 
dolerį bausmes, kad i laiką “Laisvės” suvažiavimą ir 
neatsinaujinau. Lai šis į linki darbuotis ir ateityje 
būna klasiškas kirtis darbi- i u£ darbininkų klasę. Kadan- 
ninku priešams ir visiems 
“Klampynės” klapčiukams.
; Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę!”
Peter Walkins, Barta, Pa.”

Ištiesų tai moksliškas kir
tis sklokai. Juk Prūseiką 
su Butkum pranašavo “Lai
svei” mirtį, o darbininkai iš 
visur duoda aukų. Plyta 
prie plytos budavoja “Lais-

,gi kuopos iždas labai ma
žas, tai aukoja tik $2.00. 
Ant vietos draugai sudėjo 
sekamai: W. Simons $2.10, 
J. Vasiliauskas $1.75, St. 
Lukas 1.00, M. Dobinis—50 
centų. Kiti dd. po mažiau 
aukojo. Viso $10.00 auka.

Gyvuok ir bujok, “Lais- 
vuže” brangioji. Ir nešk 
skaisčia šviesa darbo žmo- 

mijai.

sveikina jumis, čia suvažia
vusius “Laisvės” darbinin
kiško dienraščio šėrininkus, 
kurie su atsidavimu netik 
finansiniai palaikė dienraš
tį, bet taip pat visuomet sto
vėjo ant sargybos, kadMien- i 
rastis gintų darbininkų rei
kalus ir vadovautų jų kovo- 

ise kaipo švietėjas ir orga- 
i nizatorius. Tos linijos iš- 
1 laikyme, mūsų 'dienraštis
“Laisvė”

name jumis, “Laisvės” šėri- 
ninkai, ir linkime jum ir ant 
toliau nenuilstančiai dar
buotis
kad ji apimtų cirkuliacija 
kuoplačiausias darbininkų 
mases.

Kartu su šiais sveikini
mais, mes lygiečiai, prisiun- 
čiame penkis dolerius pini
gais. Priimkite tą, nors

“Laisvės” naudai,

mai J. Šlapikui parodė nu
slydimą — Prūseiką ir pa
geidauja vienybės. Pasikal
bėjimas tęsėsi ilgokai ir ma
tėsi pasitenkinimas šiuo su
važiavimu. Apart kitko, 
Skarbalius pareiškė, kad 
“turime pamiršti praeitį ir 
eiti prie vienybės.. norėjau 
pakelti tą klausimą šiame 
suvažiavime, bet nedrj-

Sergančių 
Chroniškos

M Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
| ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.” 
| Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie- 
$ tuviškus akcentus už tą pačią kainą

g KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
B Remie Scout Model $39.50

s Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- 
| kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key- 
K boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
I vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
I “keyboardo.”



Penktas Puslapio

KRISLAI

4925
Pulaski Street

7148 žiu
StreetJune

52 Hoff StreetRačiūnas
290 Wilkins Street

45 Townsend St.
943 Avenue D

Jazukerlčia.
Miškinis

Bale-

WILKES BARRE, PA

Iždininkas

Drau

Mass

Mas:
Mass
Mass
MassIx>well

Kaupas,MassLowell
Maršalka

Mass
Raaikaa.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-7057
Clinton

11th

Kuopos

na
Sliekas

854 Marguerite

HUDSON, MASS.

439

Kaina buvo 25
Mahanoy Ave.

BlanfordBox

Min

Tiktai iš spaudos

437 Elm Tamaqua,

Ave.

Ave

AndruSka,larre,

Grušiūt

štabai

dienomis 
vakarais

74073 
Ave., 
84625 
Lane 
20061

Pirm
Pirm

tavo 
dau- 
jūsų

Nauja Sutartis Tarpe 
Sovietu ir Anglijos

plus 
štai

atsibūna
9-tą vai.

Negrai ir Baltveidžiai 
Suvienijo Spėkas

CENTRO KOMITETO 
ANTRASAI

L. Bartkiene
Maršalka: F.

Tik ne
tinkama

J. fltripinia. 
Avė.

Venalatukia,

690 E. 92nd St

8 Ludwig
67 Cutler

J. Ručinskas, 
Korsikai, J.

Wm. Yonikas,

2. Yenčius, M.,
3. Švedas, Geo.

Šios brošiūros

P. Sodeikis, 125 So, 
Ohio.
J. Dielininkaitis, 41

DETROIT, MICH

1307 Davie Avenue

' Finansų raštininkas,
i
I Protokolu raštininkas,

Prot. rašt,

Iždo Prižiūrėtojai
1. Andriunas,

Darbininkai 
eiti kovon, 
reikštų tuo- 
toki vadai,

1326 McReynold Avė.

Fin, rašt,

Wood A ve
16th St.

P. O. Box 
Rasimavičiua, 
140 Mechanic

A PIELINK® 
K-TAS, 1831:

41G Coal

dar jaunos narės 33 
bet jos jau nesyk j 

pasidarbavo del kuo-

MONTELLO. MASS.
ROKO PAŠALP1NĖS

DRAUGIJOS

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

Pine St.,
Zeigler, III 

Box 262, Cuddy,

Sąjungoje. Brošiū- 
Turi 50 puslapių.

tai gryna nesąmonė, kad 
darbiu in- 

savaime

19 E. 191h St 
Marozas,

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

LOWELL, MASS

6Crawford 
Siekis,

4. Prūsas, J.,
Susirinkimai būna 

nedėldienj. Pradžia

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, ML 
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:

12— John Kinderia, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. 1

1851 Broadway Ave.
Iždo Globėjai:

Eckert St., Buffa-

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTES D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:

Finansų raštininkas Manelis
Finansų rašt. pagelbininkae, 
Maršalka, Feliks Manelis

Bot tikrenybėj pasirodė vi
sai kas kita. Daugelis darbi
ninkų mainierių, kurie streika
vo, negali gauti darbo. Tie 
streiklaužiai, kuri dirbo laike

Pirm., Černauskas B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagalbininkas Miller, J.
Protokolų rašt. Gendrėnas,
Iždininkas. Galinaitis K.,

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

■F. Yonnitis, Box 76, 
-M. * Lingevičienė, 42 
Saginaw, Mich.
■Mary Barnes, 602 So
M. Savukaltienė, P. O

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

' MOLINE, ILL.

MOKSLO I VEIKIMĄ
Brošiūra turi 54 puslapius

pirmą
Hall, Wood Avc., ir

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedčlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

užsika 
kišo vi

kai ir darbininkės išėjo į 
streiką. Suvienijo savo spė
kas negrai ir baltveidžiai 
d a r b i n inkai. Streikuoja 
apie du tūkstančiai. Rei
kalauja algų pakėlimo. Iki 
šiol juddveidės moterys 
gaudavo po $3 savaitėj, o 
baltveidės po $4.

Elroy Avc., BrenU
1401 Pago St.,

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

kitus draugus veikti.
velionio pagerbimui 

sekamos organizacijos 
po gėlių vainiką: Lie- 

šven-

LONDON.— Po dešim
ties mėnesių derybų paga- 
liaus tapo pasirašyta nauja 
prekybos sutartis tarpe So
vietų Sąjungos ir Anglijos.

Pirm. E.
Vice-pirm 
Prot 
Fin.

“LAISVES” KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

5 metų
Mūsų tautiečiai, 

tikėdamiesi pribaigt 
tuomet manė) bol- 
ir prirengė savo 

ir paleido ant stei- 
Didvyris” išdidžiai 

kelin
iai 

bolševi- 
ir kaišiojo j pub-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi "Laisvę” už Organą

222 Cryatal Lake

Box 311.
Courncy, Pa 

Maplewood Ave.,
42, Rice* Landing,

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
firtuokliavimas ir visa eile kitų klausimų. Knygos kaina buvo 

1.00 Ųabar parduodame už 50 centų.
Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

nedalyvavimo dė
tai kurioj aš 

Bedar- 
Bedarbis 

Ar Be
tai p bū-

Tad ilsėkis, drauge, ( 
draugai lai veikia dar 
gnau, kad užpildžius 
spragą. Veikime viši, kad iš
sikovojus geresnes gyvenimo 
sąlygas, kad nereikėtų darbi
ninkams be laiko eiti į kapus.

Buvęs Hudsonietis.
uz

“Laisvę” 
neverkiau), 
ir kam aš 
Keista, ko- 
kaltina del

Bedarbis,

LEKCIJOS 
ką reiškia ženklai: 
pamarginimui rašto 
žinoti, kur juos 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystes išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

9 Kostner Pk 
«. Zurgulicnė 
52 Dale

reikalams ir veikė. Dalyvavo 
komisijose ir komitetuose. Ra
gino ir 

Todėl 
lietuviu 
nupirko 
tuvių Laisvės Draugija 
to Jurgio Draugija ir Lietuvių 
Piliečių 
laidotas 
rio 9 d. 
nytinių 
buvo kam pasakyti 
prakalbą.

■J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, 
F. Senulis, P. O. Box 136, East 
Pittsburgh, 
-J. Dzikas,

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų.

<^entu. Dabar 5 centai.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

O. Sliekienė, V. Količienė ii 
Z. Mikešienė. Reikia paša 
kyti, kad šios visos trys drau 
ges yra 
kuopoj, 
gražiai

-Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
N. Braddock, Pa

P. Kavaliauskas, 800 Todd St., Aliquippa,

Kaip jau yrą žinoma, tai 
Wilkes-Barriu apielinkės mai- 
riai buvo sugrąžinti atgal į 
darbą ir buvo prižadėta, kad 
nebus diskriminacijos iš kom
panijos pusės prieš karingus 
darbininkus.

panašų vadą 
labiausia rūpi, 

galėtų tuos če- 
ant pinigų, ku- 

sumoka. Tai

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN

Kliubas. Velionis pa 
miesto kapuose vasa 
laisvai, be jokių baž 
ceremonijų

50— Mary Orman, 37
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— P. Deveikis, 1011

Chicago, Ill.
53— J. Gudlšauskas,

V. Baronienė, 
M. Duobiene, 
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. 
Maršalka J.

Visos gyvena Montello, Mass, 
kare.

rei
33 kp. nenaudingas
Dabar, per pereitus streiko, pasiliko darb 
kuopoj buvo kuopos [bar. Taip pat. kurie 
ir “veik 
kurie, žinoma, dirba,tai po 

darbą, tai kam I dama 
kurie dirbtų nc-tžiavo.

Pirm. A. Grubinskas. 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sckr, K. Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va 
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5' centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai. •

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų 
roję yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. 
Kaina 10 centu.

APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
. , ; — Jie yra ne

bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 
rašyti—skaityk ' šią knygelę. Jos kaina buvo

kiekvienas 
turėtų

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. .1, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy, 

Plymouth, 
Vice pirm, .L Kulpeinas, 27 Cprler St.

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasicrius K. Randarčikas, 613 Main St. 

Tel, 74037 Edwardsville. 
, Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa, 
Sankevičius, 10 Melrose Av, 
>1,: 34625 Wilkes Barre, Pa. 

Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 
tel, 91840, pas Aug, Stravinskų, 

•«j ‘ipnouiXm ";g Ajjoj ok

buvo susirinkime, visi [ 
“Šviesa”. Šiaip

Dele-[

VA LDYBO3 ADRESAI: 
Beniulienė, 16 Bunker Ave.

O. Tureklenė, 79 Vine St. 
rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St. 

Rašt. K.. Cereškienė, 87 Battle St. 
M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St. 
M. Potsus, 184 Araei St.

Šimanskienė, 88 Vine St.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 

tion Avė.
Kasos Globėjai

Dayton Ave.,

Krušas. 141 Sawtelle Ave.
B. ZdanaviČia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A Barkauskas

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas ataibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuotl.

Dayton Ave.
Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton

Avc >
102 Hantington St.
Visi Montell. Mass

Maršalka
"Aušros'

antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lieju 
viii "Laisves'' 
Elizabeth, N.

Bet 
išnaudotojai nebijo 
kų kairumo”. Pati 

i “darbininkų vienybė” dar nėra 
viskas. Keli metai atgal Ang
lijos darbininkai turėjo pilną 
vienylię menševikų vadovybėje? 
Ką jie šiandien turi? Nesenai 
Vokietijos proletariatas nusve- 
riamoj daugumoje buvo suvie
nytas po socialdemokratijos 
vėliava. Ką jie turi šiandien? 
Austrijos darbininkų klasė tu
rėjo irgi pilną vienybę po so
cialdemokratų vėliava. Bet kas 
su jais atsitiko šiandien?

“Darbininkų vienybė 
“darbininkų kairumas’ ’ 
ko bijo kapitalistai. Vienybė 
yra galybe tiktai tada, kuomet, 
jinai atsiekta kovai prieš iš
naudotojus, kuomet jinai yra 
Komunistų Partijos vadovybė-

6821
Eva Vėgėlienė, 7715

darbiniu-
Bedarbio [ kai turėjo geresnius darbus 

streikui tie darbai duo
tiems, kurie streiklau-

Lietuvių Saulės Pašaipiuos Draugijos 
Valdybbo antrašai 1934 m.

Pirmininkas: A. Mazūras,

Ixjwcll.
mėnesinius susirinkimus 

mėnesio, kaip 2 
Lowell, Mass.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius.. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 cčntai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Parašė A. Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

daugiau nuostolių 
imaimeriams. - Streikuojančių 
■ darbininkų įrankiai išmėtyti, 
[suminti. Tokia pat padėtis ir 
su kitais prižadais. Kompa
nijos juos žadėjo tik tuomet, 

[kaip darbininkai buvo streiko 
i lauke. Dabar, kuomet darbi- 
[ ninkai grįžo darban, tai apie 
tuos prižadus kompanijos nei 

įkalbėti nenori.
i Darbininkuose eina bruzdė
jimas ir nepasitenkinimas dar
bo sąlygomis, 
greitai turės vėl 
Tačiaus jau jiems 
met suprasti, kad 
kaip kad kunigas, kuris neži
no nieko apie mainierių darbą 
ir sąlygas, negali vadovauti 
darbininku streiką. Toki “tai
kytojai” veikia tik kompanijos 
naudai, jie gal būt ir tokių 
kompanijų šėrininkai.

Todėl darbininkai turi orga- 
niuotis ir auklėti savo vadovy
bę. Patys eiliniai nariai turi 
vadovauti streikus ir savo ko
vas. Jie negali pasitikėti va
dams, kurie tik dolerius išve
da iš darbininkų kišenių.

Ir pačiam Maloney mažai 
apeina mainierių reikalai. Jo
jo tikslas,, tai kad pasilikti 
pirmo distrikto prezidentu ir 
išstumti kita 
Boilan. Jam 
tai kad jisai 
kius išmainyti 
riuos mainieriai 
vienatinis jo tikslas.

Dabar mes visi darbininkai 
turime geriau veikti, kad atei
nančiam streike galėtume, pa
dėti savo vadovybę. Kitaip 
mes nieko nelaimėsime. Todėl 
reikia daugiau veikimo', dau- 

Del to jis ^au Pačių darbininkų vado
vybės.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10tI 

Avė.. E. Moline, III,
•Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5tl 

Avė.. Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis,' 215—17t) 

Avė., E, Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S<

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairia, 2435—33rd St 

Moline, III

1108 Elizabeth Avė.
Trustisai:

, J. Urbonas, T.
Ruseckas, 

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos Busirlnkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

Korespondentas: O
Visi iš Linden
Draugija laiko susirinkimus 

trečiadienį, Linden 
16th St., Linden, b

Carnegie, l’a
Ave. Shenan

GARDNER, MASS 
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius. M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Bartulis,

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin 
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa 
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS IŠ
Parašė K. Radek
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

147 Fulton Ave.
Jersey City, 1 

’ Norwich Avenue, 
West View, 

69 8. Empire
N. La Salle St.,

Buckner, 111.
Fordney Ave,

ir J, Jokubenas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genie, 16 Wright St.

Visi Gardner. Mass.;
Ligonių Globėjai J. ANDRUSKA, 1851 

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIENE, 1326 McReynolds Ave.

N. W. --------------
Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Ave. N. W.
Trustietni:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ČINSKAS. S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS. K. JAKIMAVIČIA, 

RIS.
Draugijos susirinkimai jvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham’lton Avė. N. W.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašaipiuos 
gystės Valdyba 1934 metams: 

Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108 Dracut, 

Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 
29 Whipple St., Ix>well, 

Fin. raštininkas, A. Rutkauskas, 
1 Vine St., Lowell, 

Prot. raštininkas, V. Mikalopas, 
973 Central St., Lowell, 

Iždininkas, St. Paulenka, 
13 Walnut St., Lowell, 

Iždo globėjai: J. M. Karsonas, 
10 Tyler St. 

Ir A. Rnudeliunas, 
75 Union Si 

Uždavinis, 
Pleasant St., 

Draugystė laiko 
antrą nedėldienj kiekvieno 
vai. po pietų, 338 Central St 
nosį, o metinis gruodžio men. 
Pusmetinis susirinkimas jvyksta birželio mč 

Organo prižiūrėtojas, 
.L M. Karsonas.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.

Pirm. 8. Ivanauskas
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcun
Way. S. S. Pittsburgh. Pa.

VIEVYRFS draugyste 
MONTELLO. Mas*.

Valffyba 1931 metam:
W. Geiutevičia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka.

256 Atneš 8t.
Nutarimų rašt.

49 Sawtelle 
Turto rašt. K.

12 Andover St.
Ligonių rašt.

153 Amee
Iždininkas M

9 Burton
Iždo globėjai:

Tūlas J. Adomaitis išdrožė 
sekamą “filozofiją” :

“ Išnaudotojai nebijo darbi
ninkų, kairumo, bet jie baisiau
siai bijo darbininkiĮ vienybes”. 
Bet ponas Grigaitis mano, jog 
čia išreikšta amžina teisybė. 
Jis sako: “Tai' žodžiai, kuriuos 

darbo žmogus...
giliai įsidėti į galvą” 
vas. 15).

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.

Susirinkimas atsibuvo 11 d 
vasario 
žai. Iš komiteto pasiaiškini „ _____ __ ____
mo. pasirodė, kad lygiai per,Taip pat velionis vedė su Ma
dų mėnesiu nuo išrinkimo ko-'rijona Vilkaite ir gražiai gyve- 
miteto, o dar nežinoma, kat-'no. Neturėjo šeimynos, tai 
ras kokią vietą 
Tai jau perdaug “gerai dir
bama.”

Koncerto ir teatro komisija 
raportavo, kad buvusio paren
gimo dalykai dar nėra galu
tinai sutvarkyti, bet numato
ma turėti kiek pelno. Iš grą
žintų tikietų, kurie buvo par
davinėjami iš anksto, pasiro
do, kad labai gerai pasidarba
vo draugės moterys, būtent:

Specialistas ant Operacijų ii 
gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 
5 iki 
nuo 
Avenue

5 kp.—K. Dumčius, 123'E.1 Monroo Si 
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, 
Cleveland, Ohio.

7—J. D. Sliekas, 3121 
wood. Pa.

8—J J. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa.

9—J. Yasadaviče, 538—3rd Ave., New
Kensington, Pa.

10— J. Albauskls, 1100 Union Ave,, Chicago 
Heights, iii.

11— J. Barškietis,

L 7th St., Easton, Pa 
1117 Quarry Ave. 

Mich.
P. O. Box 113 Royal
1512 Mohauk St., Sha-

Vasario 6 d., 4 vai. po pie
tų, mirė Antanas Zdankus.

I Velionis buvo dar tik apie 40 
i metų amžiaus. Jo mirties 
1 priežastis, tai nelaboji liga— 
džiova. Nors buvo dėta pa- 

i stangos, kad velionį pagydyti 
i ir šauktasi gyd.rtojų pagelbos, 
' reikalauta, kad jisai būtų pa- 
' siųstas į Mass, valstijos sana- 
; toriją. bet valstija nepriėmė. 
: Mat, velionis turėjo apsipir- 
I kęs namelį (stubą), kaip ir 
[ daugelis darbininkų, tačiaus 
gatavų pinigų neturėjo. Todėl 

'valdininkai jį nepriėmė tik to- 
; del, kad neturėjo gatavų pini- 
[gų užsimokėti.

Antano Zdankaus atsitikime 
kapitalistinė tvarka pasirodė 
kuom jinai tikrai yra. Darbi- 

, ninkas turėjo mirti be geros 
; pagelbos, jisai galėjo net ki- 
|tus liga užkrėsti vien tik to- 
!del. kad jisai buvo skaitomas 
i namelio savininku 
[negalėjo patekti į valstijos sa- 
inatorijĄ.
! Velionis Zdankus atvažiavo 
iš Lietuvos dar jaunas būda- 

Nariy dalyvavo ma- mas ir daugiausia dirbo čeve- 
dirbtuvėse Hudsone.1

Birmingham, Ala. — Ši( 
užims ir tt. galėjo sutaupinti kelis centtts.' miesto skalbyklų darbiniu 

Bet įsigijus namelį ir automo
bilį. visus centus išbaigė.

Draugas Antanas Zdankus 
buvo laisvas darbininkas. Jisai 
skaitė abu mūsų dienraščius, 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Priklausė 
prie pašaipinių organizacijų ir 
buvo nariu ALDLD 103 kuo
pos. Taip pat buvo nariu Ai
do Choro. Jisai lankė susi
rinkimus. aukavo darbininkų

\PLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrašas
Yankauskas, 3317 W. Carson St., 

Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.
J. Gataveckas, 109 Cress St.

-D. Simutis,
Ind.
■J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De
troit. Mich.
J. Sabaliauskas,
eraville. Pa.
-A. Matulevičius,

i 810 Price i
i Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzevich, 

t 1131 Wood Avc
| Protokolu Raštininkas: K. Trutulis, 
j Lili
l Finansų Rast.: G. Lcnarth, 
1 110 W

Uskurėnas, 
150 S.

J. Vertelis,

1113 Clinton 
Vertelicnč 

203

-A. lĮambauskas
Girardville. Pa. 
•E. Narakicnč, Box 241, Wilsonville, 111 
-Antanas Kubilakis, Box 236, Coal Cen
tor 1Ph«

-J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben
ton. Ill.

-L. Tilvik, 38
-P. Samulionis,
Grand Rapids, 

-J. Audiejaitis,
ton, III.
M. Krikštanas, 
mokin, Pa. 
-Joo Pečeliūnas, 
Harrisburg. 111. 
-J. Siniauskas, Box 
-F. Šaučulis, 304 
Frankfort, Ill 
-Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col
linsville. Ill.
-J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
• Wm.' Michalitos, P. O, Box 387, Benld

1009 So. Hobson St., 
Covordale, Pa. 

i Street, West

Pirmininkas, Chas. Margis, 
1323 Muskegon Ave 

Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 
780 Nason St. N. W.

Protokolų Sekr. Karl Rasikas,

18 Dudley St. 
kiekvieną mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis. 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A/e. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, > 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos Busirinkimai 

atsibūna kas rnėnesj, kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

fiiuo pranešu, kad šių motų Toronto 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 187 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, Si.,

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

Box 21
Minden, W. Va 

O, Box 11,
Atlasburg, Pa

Cibulskis. 286 So. 2nd St.,
Brooklyn, N. Y 

Pear) St Yogstown

54— Geo. Braknia,
Pontiac. Mich

55— P. Alsko, 980 Bruce St., R. D. 1.
Washington, Pa

5<u_ V. Glaubičiu», 816 Geortfe Ave., N. End, 
viikeB-Barre, Pa.

67—John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran- 
ton. Pa.

58—9. Rainard, 28 Clarkson Street, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel.
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose 

Wilkes Barre, Pa„ Tel.
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch

^Vilkes "... 7... T1- ____
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 

Wilkes Barre, Pu. Tel. 32511 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

. 21 Ferry St., Plymouth, Pa.

R. R. No. 9, Box 117 
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetaines Randavotojas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker 

LIGONIŲ LAN'Sshrdetaocm 
Ligonių Lankytojai

M. Varnienė,

Apie desėtkas metų tam at 
gal, atsibeldė Į Pittsburghą ii 
Lietuvos tūlas studentas 
Dargis, kad mokintis ant 
vokato.

Studentas ėjo mokslą, o 
tos sandariečiai, socialistai 
biznieriukai ji nešiojo ant ran
kų ir didžiavosi: “Dabar- tai 
vietos lietuviškiem bolševikam 
kaput; ką gi jie prieš mūsų 
studentą, kuris rengiasi būti 
tokiu dideliu vyru...”

Vietos vadinami “bolševikė- 
liai,” pastebėję kalbamą “did
vyrį” bent poroj viešų sueigų, 
pastebėjo, kad tas siekiantis 
didelio vyro liaurų vainiko, 
yra viso labo tik politinis glu- 
šas, nekreipė į jį jokios do
mės. Mūsų tautiečiai su savo 
“didvyriu.” matomai, niekaip 
kitaip negalėjo sau persistaty- 
ti progresyvių atsinešimą link 
“didvyrio 
progresyviai jo labai 
suprantama, jo vengia 
binti ir tt. Todėl jie 
sur tą savo “didvyrį,” 
galėjo.

štai įvyksta L.M.D. ! 
jubilėjus. 
matomai, 
(kaip jie 
ševikėlius 
“didvyrį” 
džiaus. ‘ 
kraipėsi ir vaipėsi, kas 
tas jo sakinys, tai buvo 
gyvuoja sandariečiai 
kam špyga 
liką amerikoniškas špygas.

Mūsų tėvynainiai plojo ir 
saukė valio už savo “didvyrį.” 
Progresyviai sėdėjo sau ra
miai ir žiūrėjo į tą politinį 
glušą, kaipo tikrai atsistojusį 
ton vieton, kurion jis ištikrųjų 
ir tiko kaipo politiška bež
džionė. Mūsų tėvynainiai po 
to paleidimo ant steidžiaus to 
savo politikieriaus, ne tik ne
pribaigė “bolševikėlių,” kaip 
jie manė padarysią, bet patys 
save pastatė visuomenės aky
se, kaipo grupė politinių glu- 
šų. Tuomet mūsų tėvynainiai 
pradėjo atakuoti savo didvy
rį. kam, girdi, tu ne tik nepri
baigei bolševikėlių, o dar mus 
visus pastatei, kaipo būrį bež
džionių ir tt. Špygų “didvy
ris,” suprantama, apdalino vi
sus savo bičiulius keliom eilėm 
špygų, nusispjovė ir išėjęs pa
siskelbė nieko bendro neturįs 
su “sandarokais” ir jų vardu 
niekados nebedalinsiąs bolše
vikų špygomis.

Tas špygų “didvyris,” kaip 
ir visi politiniai nusibankruta
vę elementai, rado prieglaudą 
pas Grigaitį—socialistus. . Ten 
būdamas, daugiausia dalino 
špygomis savo buvusius bend
rus sandariečius. Už tai pa
starieji savo jubilėjaus paren
gime, kuris atsibuvo 4 d. va
sario, š. m.. L.M.D. svetainėj, i 
už nusidėjimą sandarokams.1 
jau nedavė tam “didvyriui”1 
beždžiones rolės. Už tai jis. į 
biednas, taip liūdnai sau se- { 
dėjo ir žiūrėdamas į tą estra-! 
dą, gal mąstė: ak, tu prakeik
ta estrada, nuo tavęs aš ki
tiems kaišiojau špygas, bet jos 
niekam kitam ir neprilipo,; 
kaip tik ipah vienam ir dabar,' 
negaliu jas paslėpti nuo žmo-1 
nių. į

vi e 
ir i pos. 

Kurie 
gavo žurnalą 
nieko naujo nenutarta 
gatas iš ALDLD. 4-to Apskri
čio konferencijos pranešė, kad 
turėjo būti iš Apskričio pri
siųstas atstovas pataisyti 33 
kuopą, bet nepribuvo.

“Laisvės” num. 34-tam Be
darbis, kuris gauna po $3.00 į 
diena, rašo ir bara mane 
verkšlenimą per 
(kur aš niekad 
kad neveikiama 
“nieko” neveikiu, 
del Bedarbis mane 
neveikimo, kuomet

kaip tik ta L būk . kib§s Prie mano veikimo per 
1 ištisus du metu ir vis aiškinęs.
kad Sliekų darbas nenaudin
gas, dabar, kada Sliekai (ži-

! noma, ne del to, kad Bedarbis 
taip norėjo) nedirba ir negali

i dirbti tiek, kiek kitados, ir 
[vėl bara, kam “nedirbame.” 
Logiškai žiūrint, tai Bedarbis 
tuomi turėtų džiaugtis, kuo
met mes nedirbame, kad mūs 
darbas nenaudingas

i kalingas 
i darbas ? 
; metus, 33 
1 komitete 
draugai, 
naudingą 
brukti tuos 
naudingą darbą? Tie draugai, 
nustatyti prieš mus per Bedar
bį, kada mes pasitraukčm iš 
kuopos komiteto, pasakė: 
“Dabar diktatorio nėra, mes 
dirbsime kitaip.” Taip, dirbo 
kitaip. Per vienus tiktai me
tus kitaip dirbimo neteko 10 
kp. senų narių. Bedarbis tu
rėtų džiaugtis iš to “naudin
go” darbo.

Kas del 
inonstracijose 
būnu, tai “nematau’ 
bio, o kurioj būna 
tai “nemato” mane, 
darbis nežino, kodėl

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrajai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko .Pagelb. P. Grygotis, 146 4th St.
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pino St.
Finansų RašL A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Avc.. Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnictienė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės** organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Jotkojis, 3433 Second St.

Draugijos susirinkimai {vyksta
svetainėj, 269-73 Second
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LIETUVIS ADVOKATAS
Notary Public Tel. STagg 2-5043

113 WEST 42ND ST.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-

kreipkites pas mus, patarnavimas bus užtikrin
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ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

darbi- 
rinkimo ir 
Internatio- 
Greenwich

JONAS STOKES
Mayioft St., kainp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

su- 
fa- 
la-

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

ir draugai 
jau laiko la- 

Subatoje ir 
veikalas vai-

MONTREAL - CANADA

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

>
5

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

nu—— itu ——.iti—— un — Mii <

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

JUOZAS LEVANDA
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

ir turi 6 
tai tą biurą i

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
•Ji n —. NN —- HH —- IKI —-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryto nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Tclephonas M Edallion 3*1328

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykit^!

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

660 GRAND ST.,

f

ĮVAIRIOS žinios

dar-

Dalyvavo 10,000 Darbininku

$10,000 Už Sužeidimą

Mergina Reikalauja $25,000
Kartą senė pa

Protestas Prieš Policiją

st.

labai <♦)

<♦>rt

<♦>

<t>

<♦>

Įvyko 
Socia-

susi- 
d an- 
tū k-

savo armiją į Austriją, ir susi- ■ 
rinkimą uždarė.

ko pusėje apie 10,000 
susirinkimą, kur 1

REIKALAVIMAI
BROOKLYN, N- Y.

Reikalingas darbininkas pagelbėji
mui prie džianitorystės, suprantantis 
darbų prie kūrinimo pečiaus ir kitų 
pagelbėjimo darbų. Darbas nuolati
nis, alga $40 i mėnesi, ir kambarys 
duodamas. Kreipkitės sekamu ant
rašu: J. Vitkus, Apt. 1 D; 2361 
Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

Union Square. Kiti tūkstan
čiai ėjo šaligatviais arba nu- 

De-

REIKALINGA
REIKALINGA patyrusios 

ninkės prie avių žarnų 
mieravimo. Kreipkitės: 
nal Trading Corp., 625 
St.,“ New York City.

Kova už Radio Valandą
Mums praneša, kad prasi

dėjo kova už lietuvišką va-

Šį vakarą, vasario 19 d., 8 
vai, vakare, “Laisves” svetai
nėje, įvyks repeticijos veikalo 
“Moteris Gatvėje

Visps draugės 
dalyvaukite, nes 
bai mažai liko, 
nedėlioję reikės 
dinti.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street 
Telefonas Evergreen 8-10494 

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

3
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 1 
I ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
I tomobilius ir karietas veselijoms.į 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams J 
I i

Square

vadai gi 
minią.

raudonų

Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
pardavystes ir kiti. Šie lape
liai tūkstančiais buvo beriami 
nuo balkonų. Tą dieną “Dai
ly Workerio” buvo išleista 

0 • r i ir i • i* i 175,000 specialės laidos. Jis 
oocialistŲ Vadai Išprovokavo buvo, lauko pusėje, pardavi- 

Protesto Susirinkimą nėjamas po I centą. Jame til
po Komunistų Partijos Centro 
Komiteto atsišaukimas į socia
listus darbininkus. Veik kiek
vienas darbininkas ateidamas 
į svetainę atsinešė “Daily 
Worker}.” Komunistų litera
tūra, šaukianti prie vienybės, 
darbininkuose atrado didelį 

'pritarimą. Darbininkai griaus- 
irningai pasveikino Raudonojo 
i Fronto Beną; dainavo “Inter
nacionalą,” iškarto silpnai, 
nes socialistai “Internaciona- 

ilo 
! muose, 
'moka, bet greitai

Penktadienį, Madison Square, 
Gardene, buvo rengtas masi
nis susirinkimas prieš Austri
jos fašistus. Susirinkimą šau
kė įvairios unijos ir socialistų i 
vadai jį savinosi, bet į šį susi
rinkimą šaukė darbininkus ir! 
revoliucinės unijos, ir Komu
nistų Partija. Tai buvo susi-' 
rinkimas tam, kad apvainika- j 
vus generalio streiko pasek
mes. nes tą dieną, nuo 3 vai. į 
po pietų. New Yorke ir Brook- 
lyne sustreikavo virš 500,000 
darbininkų ir darbininkių, iš
reikšdami užuojautą Austrijos Į 
darbininkams. Rodosi, kad to-!™ 
kiame susirinkime turėjo būti - 
suteikta laisvė kiekvienai par- į 
tijai kalbėti, kuri tik išstoja! 
prieš fašistus už Austrijos, 
darbininkus.

Bet socialistai vadai ir re- ^as var© socialistus 
akcinių unijų vadai turėjo, ką 
kitą. Jiems neapeina Austri
jos darbininkai, nes ir ten jų 
plauko elementai paliko dar
bininkus ant barikadų, o pa
tys pabėgo. Socialistams ir 
reakcinių unijų vadams apėjo 
šiame susirinkime pasidaryt 
tik sau politinio kapitalo. Jie 
prie durų pristatė eiles sargų, 
kurie atimdinėjo iš darbininkų 
revoliucinę literatūrą—“Daily 
Worker},” i 
liūs. 
Fronto beną su vėliavomis ir 
muzikaliais instrumentais, t... 
tada įleido jo narius, kada tie į 
draugai dalį savo draugų pa
liko ant gatvės su vėliavomis. 
Jie net kratas darė pas darbi
ninkus. Tas jau parodo, kaip 
reakciniai yra socialistų par
tijos vadai. I 

Graži Pradžia

Xa!stiių !™pr'Aa.?ataLpasi^lValgyklų ir Viešbučių Darbi-! 
ninkai Vis Streikuoja

landą tarpe dviejų radio ve
dėjų. Sako, kad lietuvių, va
landos vedėjas p. V. išėmė va- 

irantą ir suareštavo kitą vedė-; 
■ ją p. M. Mat, būk M. grumo- i 
jas sudaužyti V. nosį. Kol! 
kas dar pas mus yra stoka ti-' 

jkrų žinių, apie tai parašysime 
! vėliau.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Komunistų Partijos 
lauko pusėje kalbėjo į 
čia buvo desėtkai 
vėliavų nuo įvairių organizaci
jų. čia, pagalinus, susirikiavo 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
bininkų ir darbininkių, 
maršuoti į Union Square, 
tikrai turėjus darbininkų 
rinkimą nors po atviru 
gum. Prie jų prisidėjo
stančiai išeinančių darbininkų 
iš • Madison Square Garden 
svetainės. Raudonojo Fronto 
Benas atsistojo priešakyje. Iš- 

nedainuoja savo parengi- kėlė Komunistų Partijos Cent-
tat jų publika jo ne- ro Komiteto raudonąją didelę 

pramoko, j vėliavą ir apie 10,000 darbi- 
| Kilo šauksmai už bendrą fron-1 ninku susirikiavę maršavo į

Nepaisant to, kad pardavin- 
unijų vadai susiderėjo su j 

NRA vadais ir majoru La- i 
Gūšlrdia užbaigti streiką, bet 
eiliniai darbininkai ir komu
nistų vadovybėje unijos strei
ką tęsia. Darbininkai pikie- 
tuoja viešbučius ir valgyklas.

Adomas Ignatavičia, 60 me-i 
tų, 59 Webster Ave., mirė va-j 
sario 15 d. Bus palaidotas va-j 
sario 19 d. Holy Cross kapi-1 
nešė.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Darbininku Kovingumas 
Auga

komunistų ir socialistų 
i prieš fašistus. Obalsiai “Com
munists and Socialists Unite važiavo į Union Square.
and fight!” (Komunistai ir i monstracija tęsėsi apie valan- 
Socialistai Vienykitės ir Ko-1 dą laiko, nes nuo 49th St. iki 
vokite!) tik ir skambėjo. Bet 14th yra šmotas kelio. Nepai- 

vadus sant šalto oro, demonstrantai 
į pasiutimą, nes jie bijojo, kad : buvo gerame ūpe. Į Union 
socialistai darbininkai nesusi-' Aikštę pribuvo apie 7 vai. va- 
draugautų su komunistais.

Pirmininko Provokacijos

Pirmininkavo
Jis atmetė komunistų reikalą-' nosi 
vimą—leisti kalbėti vienam imis, 
kalbėtojui iš Komunistų Par- už 
tijos. Jis pradėjo, ignoruoda- prieš 
mas komunistus, garbinti so-į šalių 
cialistų pardavingus 

brošiūras ir lape- Austrijoje ir niekint
Jie neįleido Raudonojo . Sąjungą.

• . ninku protestus. Paskui per-, 
j-jk stato kalbėti Schlossbergą, į 

j Amalgamated Clothing Work-!
ers unijos pardaviką. Iš dar
bininkų pusės kaip griausmas 
trenkė: “Šalin pardavjkas!” 
Tas ponas pamiksėjo ir už ko
kių dviejų minučių nudūlino 
nuo pagrindų. Darbininkai 
šaukia: “Komunistai ir Socia
listai, Vienykitės ir Kovoki
te!” Reikalauja komunisto 
kalbėtojaus. Bet kur tau; po
nas Lee pradeda dar daugiau ti.

karo. Čion kalbėjo Komunis
tų Partijos vadai, unijų vadai 

j ir socialistai darbininkai, ku
ponas Lee. j rie kartu atmaršavo ir pikti- 

savo vadų provokacijo- 
Buvo priimta rezoliucija 
Austrijos darbininkus, 
Austrijos fašistus ir kitų 
imperialistus, kurie pla- 

vadus'nuoja pasiųst Dolfussui į pa- 
Sovietų !gelbą savo armijas kriušini- 

Tas iššaukė darbi- mui Austrijos darbininkių

Nepaisant visų tų provoka
cijų iš socialistų vadų pusės, 
prieš 4 vai. jau buvo svetainė
je apie 25,000 darbininkų ir niekinti komunistus. Tada mi- 
didžiumoje - tai revoliuciniai: nubaubia ji. Po kiek lai-
darbininkai. Daugiau į sve-! ko jis ir vėl prie garsiakalbio 
tainę negalėjo sutilpti, tai lau-Jr perstato D. Dubinskį, Inter- 

—) laikė | national Ladies Garment Wor-
kalbėjo R. kers unijos darbininkų išdavi- 

Minor ir kiti revoliuciniai kai-i ką. “Šalin Dubinsky!” “Ša- 
bėtojai. Hn išdaviką!” Bu-u-u-u-! Bau-

Viduje buvo graži pradžia :• bia, ūžia minia. Ęet išdavi- 
komunistai, socialistai ir taip I kas neva kalba, nors niekas jo 

užmiršo negirdi. Tuom kartu “Daily 
-jautėsi, j Workerio” redaktorius drg.

s Hathaway užeina 
ant pagrindų ir prašo socia- 

' lirtų vadų, kad leistų jam vie
ną minutę laiko pakalbėti ir 
paprašyti publiką nusiraminti.

! Jis žinojo, kad kaip Prieška- 
lovestonie- 

nedavė kalbėti, 
už | tai atsikreipus drg. Brow d e-

darbininkai tartum 
tas “kardono” kratas- 
kad jie turi bendrus reikalus. ' Clarence 
Nepaisant kratų, į svetainę 
buvo įnešta daug komunisti
nių lapelių, jų tarpe Komunis
tų Partijos ir Jaunųjų Komu
nistų* Lygos lapelis, šaukiantis 
socialistus ir Amerikos Darbo riniame Kongrese 
Federacijos narius prie vieny-! čianis minia 
bės su komunistais kovai 
visų darbininkų reikalus. Jau- riui i. minią, ji nusiramino. Bet 
nųjų- Komunistų Lygos lapelis. I socialistai vadai užpuola drg. 
apie socialistų ir ADF vadų Hathaway.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ MUZIKANTŲ 

UNIJĄ
ĮVYKS ŠEŠTADIENI

24 d. Vasario (Feb.), 1934
LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBO 

SVETAINĖJE
80 Union Avė. kampas Stagg 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7 vai vakare.

Įžanga 35 centai
Gerbiama Lietuvių Visuomene!

Rengėjai—muzikantai duos 
{vairią programą, kurios išpildyme 
dalyvaus apie 100 ypatų, su įvairiais 
muzikališkais instrumentais ir gra
žiausiomis dainomis.
Tai bus kontestas su dainomis ir 

šokiais
Ant kontesto ir kartu ant šokių įžan

ga tik 35 centai.
Dvi orkestrus, viena grieš lietuviškus 

kavalkus šokiams, o antrą 
amerikoniškus

Širdingai kviečiame visus be skir- 
mo atsilankyti.

Rengėjai.

Vienas tuojaus 
smogė jam į veidą, kitas kirto 
kede per galvą, kada parmu
šė, tai kaip šunės puolėsi ir 
pradėjo spardyti, o paskui nu
metė nuo pagrindų. Darbinin- 
ninkai puolėsi ginti, 
smarkus susirėmimas.
listai pasišaukė apie 200 po- 
licistų į svetainę ir apie 300 jų 
dar buvo lauko pusėje. Apsi
statę savo kalbėtojus LaGuar- 
dijo’s fašistiniais sargais. Pri
varė jų pilnus takus. Bet pu
blika nenusiramino, šaukė ko
munistai, socialistai ir taip dar
bininkai už eilinių darbinin
kų vienybę. Siuntė prakeiks
mus socialistams vadams. Vi
sa minia ūžė. Niekas jau ne
sėdėjo, bet daugelis net ant 
kėdžių stovėjo. Daugelyje 
vietų socialistų vadukai išpro
vokavo muštynes. Socialistų 
vadai apsistatę policija neVa 
perskaitė rezoliuciją, kurioje 

reikalauja, kad Jungtinių

Kalėjimai! už Motinos 
Mušimą

Tūlas Frank Krawczyk, ro
dosi lenkų tautybės, yra pa
siųstas kalėjimam už tai, kad 
jis mušdavo 72 metų senutę 
savo motiną, 
sigriebė peilį ir norėjo nudur- • 
ti sūnų, kada jis puolė ją muš-

To sėkmėje jie atsidūrė i 
teisme ir jos sūnus gavo 6 m ė- į 
nesiūs kalėjimo.

Drg. Robert Minor ir kele
tas kitų kovotojų buvo, nuvy
kę į policijos štabą ir įteikė 
protestą prieš New Yorko po- j 
licijos žiaurumą, 
kada darbininkai 
vo prie Austrijos 
tai policija

Emmohs Avė. teritorijoje 
namų randauninkai susiorga
nizavo į blokų komitetus ir 
neleidžia nei vieną bedarbį 
įnamį išmesti. Jau prieš ke
lis darbininkus buvo išduota 
valdžios leidimai išmesti juos, 
bet organizuoti įnamiai atrė
mė kiekvieną policijos bandy
mą.

Ketvirtad. vakare, Bronx 
Coliseum svetainėje, Komunis
tų Partija rengė protesto 
sirinkimą prieš Austrijos 
šistus. Susirinkimas buvo 
bai entuziastiškas. Jame
lyvavo 10,000 darbininkų. 
Drg. Minor ir kiti šaukė dar
bininkus į general} streiką ant 
rytojaus prieš Austrijos fašis
tus.

Joseph Myers, 93-19—201 
St., gavo $lO,0OO už sužeidi
mą. Kovo 9 d. 1932 metais 
Myerį sužeidė automobilius, 
kada jis tą automobilių taisė 
apačion palindęs. Jis dirbo 
pas tūlą kompaniją, garadžiu- 
je.

Panelė F. Bass apskundė' 
j vedybų laisnių išdavimo biurą: 
ant $25,000.

jku nuvyko į tą biurą išsiimti j 
Į leidimą, užmokėjo specialę j 
; duoklę už tai, kad bus tikrai i 
| ištirta, kad jos jaunikis yra
“OK.” Prieš pat apsivedimą i 
už dienos ji patyrė, kad “ka
valierius” yra vedę 
vaikus. Tat už 
traukia atsakomybėn.

Trečiadienį, 
demonstra- 
konsulato, 

žiauriai puolė.
Drg. Minor atžymėjo tą fak
tą, kad prie jo pribėgo tūlas 
gaivalas civiliais drabužiais ir 
pareiškė: “Aš nužudysiu ta
ve.” Drg. Minor pareikalavo 
ant vietos L. Rosenfield poli- 
cisto sulaikyti tą pasikėsinto- 
ją, bet policistas, vieton sulai
kyti grasintoją, tai iš visų jė
gų smogė smūgį drg. Minorui 
į pilvą.

Skirta Šuniui Kulka Teko 
Policistui

Policistas A. Corn vedė ant 
gatvės nušauti sergantį šunį, 
bet jam netikėtai iššovė revol
veris ir šuniui skirta kulka pa
taikė kitam policistui į koją, 
John McEntee, policistas, da
bar guli ligoninėje su peršau
ta koja.

Butlegerystė Vis Gyvuoja
New Yorke valdininkai su

gavo labai daug butlegerių, 
kurie vis po senovei gamina 
“munšainą.” Mat, labai bran
gios degtinės laisnės, tai dau
gelis karčiamų negali jas iš
siimti. Sako, paskutiniu lai
ku daug priviso netikro vyno. 
Kaip matome, valdininkai tu
ri vis daug “vargo 
mais.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Šį Vakarą “Moteris Gatvėje” 
Aktorių Repeticijos

512

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

<♦>

METINIS 5-KIŲ DIENŲ BAZARAS
Rengia International Labor Defense New York Dist.

Vasario (Feb.) 21,22, 23,24 ir 25,1934
Puiki programa bus kiekvieną vakarą

MANHATTAN LYCEUM—66 East 4th Street
Kalbės nacionaliai žinomi kalbėtojai. Valgomajame 

kambaryje F. S. U. Balalaikų orkestrą grieš kas dien. 
Šokiai kas vakaras.

Už pigiai bus parduodami įvairūs daiktai.

LAISNUOTAS GRABORIUS

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau partnerio, turiu keturis 
kambarius, fornišiuotus, garu apšil
domi. Vienas blokas nuo West End 
stoties; partnerio Šeras $12.50 ant 
mėnesio. Galima kambariai matyt 
per -superintendentą namo, J. Krow- 
ley. 1710—77th St., Brooklyn, N. Y. 
Nulipkite ant 77th Street stoties.

41-43)

MEDIKALlS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimos/ 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
bpecialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenuo

XDAV Pasitarimai ir $4)00 
“DM I egzaminavimas




